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OPATŘENÍ OD 17.1.2022
Vážení rodiče,
předkládáme Vám soubor opatření platných od 17. 1. 2022.

V tomto období evidujeme na naší škole zvýšený výskyt pozitivně testovaných žáků
(19. týden). S přechodem na nový systém udělování karantén můžeme očekávat
v následujícím týdnu zvýšený přechod celých tříd do karantén. Pevně věříme, že jsme
teď v kulminační vlně a postupně se situace uklidní.

Od 17. 1. 2022 budou odcházet do karantény všichni spolužáci (včetně uplatňujících O-N),
kteří přišli s pozitivním žákem do rizikového kontaktu. V případě příznaků se trasují 3 dny
zpětně, v případě bezpříznakovosti 2 dny zpětně. Způsob trasování musí vždy nařídit
KHS.

Na škole se budeme testovat 1x týdně (vždy v pondělí). Případný pozitivní výsledek
z tohoto testování nemá posílat celou třídu do karantény (viz výše uvedená pravidla
trasování).

V případě pozitivního výskytu (vyjma pondělí) je spolužákům nařízena karanténa v délce
5 dnů od posledního kontaktu s rizikovou osobou. Karanténa se neukončuje výstupním
PCR testem. V případě přetrvávajících příznaků se karanténa prodlužuje a žák nastupuje do
školy až po uplynutí 2 dnů od posledních příznaků (opět bez PCR testu). Po nástupu do
školy se doporučuje 5 dní nosit soustavně respirátor i v rámci VH.
Pozitivní žák má nařízenou izolaci. Izolace je nařízena v délce 5 dnů od data testu.
Izolace se neukončuje výstupním PCR testem. V případě přetrvávajících příznaků se
izolace prodlužuje a žák nastupuje do školy až po uplynutí 2 dnů od posledních příznaků
(opět bez PCR testu). Po nástupu do školy se doporučuje 5 dní nosit soustavně respirátor
i v rámci VH.

Pro upřesnění Vám předkládáme souhrn současných kroků při pozitivním výsledku
PCR testu:

1. Třídní učitel přijímá zprávu od rodiče o pozitivním výsledku PCR testu, zprávu předává řediteli
školy.

2. Ředitel školy oznamuje emailem jméno a kontakty pozitivního žáka na KHS s požadavkem na
telefonickou konzultaci.

3. Třídní učitel posílá rodičům předběžnou informaci o pozitivním výskytu ve třídě.
4. KHS provádí telefonickou konzultaci s ředitelem školy (většinou v den oznámení) a upřesní

termíny pro trasování a karanténu.
5. Škola sestaví trasovací seznamy a zadává je do informačního systému CFA.
6. Třídní učitel rozesílá rodičům dopis s uvedením termínů pro karanténu.
7. V systému CFA je vyhodnocen seznam rizikových kontaktů a rozesílají se rodičům SMS

s udělením karantény (soubor je vyhodnocen většinou v den zadání či druhý den dopoledne).

Karanténa je žákům oficiálně nařízena až zaslanou SMS, přesto doporučujeme
nechávat děti v domácí izolaci již při prvotním oznámení o pozitivním záchytu ve třídě.

Předem děkujeme za seznámení a přejeme Vám brzké zklidnění situace.
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