
Informace a pokyny krajské hygienické stanice 

Vaše dítě přišlo v období 20.-21.04.2021 při pobytu v mateřské škole Jesenice do rizikového 

kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění Covid-19. Z tohoto důvodu bylo u 

Vašeho potomka epidemiologem rozhodnuto o nutnosti karantény.  

Karanténa by měla trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 

05.05.2021. K ukončení karantény 14. den je nutné, aby dítě absolvovalo PCR test, a to 

nejdříve 5.-7. den karantény, tj. 26.-28.04.2021. Pokud byste uvedený termín nestihli, 

pak je možné provést test až do 10. dne karantény, tj. do 01.05.2021. Běžný režim bez 

karantény může mít dítě až od 06.05.2021 a zároveň po obdržení negativního výsledku 

testu. V případě nejasností mě prosím kontaktujte.  

Seznam odběrových míst je na stránkách https://testovani.uzis.cz/. Můžete si vybrat jakékoliv 

odběrové místo. Odkaz na odběrové místo u nemocnice Rakovník 

https://testovani.uzis.cz/Detail?id=5aac53f7-f572-4b78-8707-

652928a37a90&backURL=/Home/FilterRegion. Odkaz na objednávkový systém odběrového 

místa v Rakovníku 

https://mex.nemorako.cz/Priv/Reservations/SelectDate?Type=394&Spec=&PracovId=164&U

zvId=&PristkxId=&LoadNames=true.  Odběrové místo na Kladně funguje denně, tedy i o 

víkendu, bez objednání. Odkaz na podrobné informace o odběrovém místě u nemocnice 

Kladno https://testovani.uzis.cz/Detail?id=d1689e38-b3a9-4602-bd64-

16a499c6e980&backURL=/Home/FilterRegion. Pro objektivní výsledek testu je potřeba, 

aby dítě 2 hodiny před vyšetřením nejedlo ani nepilo.  

V době karantény je nutné, aby se Váš potomek zdržel jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a 

nenavštěvoval žádné kolektivy či osoby z rizikových skupin!!!!! Karanténní opatření se 

vztahují pouze na Vaše dítě. V rodině můžete zavést preventivní opatření dle vlastního 

uvážení a možností. 

Kontaktujte (telefonicky nebo e-mailem) prosím ošetřujícího lékaře svého dítěte, který mu 

vystaví žádanku na test. Žádanka je vedena pouze elektronicky v systému odběrových míst. 

Zároveň Vám lékař může vystavit podklady pro ošetřovné, pokud je budete potřebovat. 

Informace o karanténě Vám byly sděleny i SMS zprávou call centra Chytré karantény 

s odkazem na sebereportování. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat. V rámci 

provedeného sebereportování je také možné nechat si vystavit elektronickou žádanku. 

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od 

původního (pozitivního) testu neuplynulo více než 90 dní, a zároveň nevykazuje příznaky 

onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj 

nevztahují. Tuto informaci o 90 denní ochranné lhůtě Vašeho dítěte sdělte, prosím, vedení 

školy a také mně na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

Pokud test PCR vyjde pozitivní, bude Vás následně (většinou druhý den po testu) kontaktovat 

hygienická stanice s dalšími informacemi a také z důvodu trasování. 
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Infolinka: 1221 

 V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.  

 Děkuji za spolupráci a přeji hezký den 

Ing. Kateřina Pilařová, DiS. 

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých 

pro okresy Kladno a Rakovník 

 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE 

 Územní pracoviště Rakovník 

Na Sekyře 2123, 269 01  Rakovník 

tel.: 313 521 054 

fax: 313 521 056 

email: katerina.pilarova@khsstc.cz  

www.khsstc.cz 
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