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Pokyny pro pozitivně testované osoby na COVID – 19 a jejich kontakty
pro Olomoucký kraj
I.
Pozitivně testovaná osoba
V případě pozitivního výsledku PCR testu obdrží pozitivně testovaná osoba nebo její zákonný
zástupce (dále jen „osoba“) na jí určené mobilní telefonní číslo dvě SMS zprávy.
První SMS zpráva zasílaná z laboratoře informuje osobu o pozitivitě výsledku testu
na onemocnění COVID – 19. Je potřeba podotknout, že i předání výsledku z laboratoře
k dalšímu zpracování do informačního systému KHS může mít i 48 hod zpoždění.
Ve druhé SMS zprávě s obsahem „Pro X.Y. (r.n. XXXX): byl/a jste nahlasen/a KHS jako
pozitivni na COVID-19. Co nejdříve informujte telefonicky Vaseho praktickeho lekare a osoby,
se kterymi jste byl/a v uzkem kontaktu od 2 dne pred odberem do dnesniho dne. Tyto osoby musi
nastoupit do karanteny a informovat o tom sveho praktickeho lekare. Dodrzujte pravidla
IZOLACE minimalne po dobu 14 dnu od odberu. Vice info na https://covid.gov.cz/poz“
osoba získá také kód, po jehož zadání je zpřístupněn samotrasovací formulář (dále jen
„formulář“).
Vyplněním všech položek formuláře se významně usnadní práce při trasování a podstatně
urychlí zpracování informací. Pokud osoba vyplňuje formulář za dítě, nezadává děti z kolektivů
(škola, kroužky apod.), ale pouze kontakty, které proběhly mimo řízený kolektiv.
Dle kapacitních možností KHS nebo externího call centra by měla být osoba kontaktována
telefonicky. Při navolání v řízeném rozhovoru se společně zjišťují podrobnosti o pozitivně
testované osobě, její zdravotní i pracovní anamnéze, zjišťují se kontakty na osoby, které přišly
s osobou do styku a hrozí u nich nákaza, zkontrolují se/doplní/opraví údaje ve formuláři.
Pokud není formulář vyplněn, je žádoucí mít pro proces trasování připravený seznam
tzv. rizikových kontaktů (jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo), s nimiž byla pozitivně
testovaná osoba ve styku bez ochrany dýchacích cest na vzdálenost menší než 1,5 metru
po dobu minimálně 15 minut. Čas sledování kontaktů se odvíjí od toho, zda má či nemá osoba
příznaky COVID-19. Pokud jsou příznaky nemoci přítomny, pak se sledují kontakty od 2 dnů
před projevením příznaků. Pokud příznaky nejsou, sledují se kontakty od 2 dnů před testem.
Je vhodné, aby byly všechny rizikové kontakty informovány o pozitivním výsledku testu
od samotné osoby. Praktický lékař by měl informaci obdržet také, pokud jím nebylo vyšetření
indikováno.
Izolace se nastavuje na minimální délku 14 dní od pozitivního testu. Praktický lékař po dobu
izolace vystaví eNeschopenku a také ji ukončí. Izolace se ukončí, pokud trvala minimálně
14 dní, a zároveň poslední 3 dny nebyly klinické příznaky onemocnění COVID - 19.
Před ukončením izolace není potřeba další PCR – test.
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II.
Kontakt pozitivně testované osoby
V případě, že je osoba kontaktem pozitivně testované osoby na COVID – 19 a jedná se
o kontakt rizikový (nebo též epidemiologicky významný kontakt = kontakt zdravého člověka
s nemocným, při kterém může dojít k přenosu nákazy, dále jen „kontakt“), dozví se o rizikovém
kontaktu s nakaženým prostřednictvím telefonního hovoru s KHS či externím call centrem,
SMS zprávy, informace od pozitivně testované osoby, informace od zaměstnavatele, školy
apod.
Při řízeném telefonickém hovoru s KHS či externím call centrem kontakt nastupuje
do domácí karantény v místě pobytu (trvalé bydliště či jiná adresa určená kontaktem).
KHS nebo externím call centrum při telefonickém hovoru vystaví eŽádanku na PCR test
a v případě potřeby i eNeschopenku (tj. karanténu).
Pokud se kontakt o rizikovém kontaktu dozvěděl SMS zprávou, nastupuje do karantény
dle pokynů v SMS (výjimky viz níže) a vyplní formulář, prostřednictvím kterého si sám vystaví
eŽádanku na PCR test.
SMS z trasovacího centra zní:
„Pro A.B.: Dne 01.01. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni
osobou. Vyplnte formular sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy (kod XXXX a PIN
ZZZ, platny 6 hodin), kde si sami vystavite eZadanku na PCR test. Dodrzujte pravidla
KARANTENY. Karantena se nevztahuje na osoby plne ockovane nebo do 180 dnu od prodelani
COVID-19, ktere nemaji priznaky onemocneni. Vice info https://covid.gov.cz/rk“
Kontakt dále obdrží připomínací SMS zprávy:
„Pro A.B.: Pripominame, ze za ctyri hodiny vyprsi termin vyplneni formulare sebetrasovani
na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy . Kod a PIN v predchozi SMS“ a potom
„Pro A.B.: Nestihli jsme vam zatim zavolat, omlouvame se. Pouzijte sebetrasovani
na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy pro urychleni. Kod a PIN v predchozi SMS.“
Formulář se vyplňuje i v případě, že má kontakt výjimku z karantény (viz výše). V případě,
že se formulář nevyplní, bude kontakt v závislosti na kapacitních možnostech KHS
nebo externího call centra kontaktován telefonicky (riziko zdržení několika dnů, nevystavení
eŽádanky či eNeschopenky v řádném termínu). V řízeném rozhovoru se zjišťují podrobnosti
o kontaktu pozitivně testované osoby, vystaví se eŽádanka, v případě potřeby eNeschopenka
(kontakt obdrží informativní SMS nebo e-mail) a trasování se s kontaktem dokončí po telefonu.
Na PCR test se kontakt objednává v rozmezí 5.- 7. dne od rizikového kontaktu (v případě
společné domácnosti 5.- 7. den od testování nakaženého člena domácnosti). Výsledek testu
bude sdělen formou SMS do 48 hodin. Po tuto dobu zůstává kontakt v karanténě. Jestliže bude
výsledek PCR testu negativní a uběhlo 7 dnů od rizikového kontaktu, karanténa se ukončuje
(nejdříve 8. den). Pokud se PCR testu kontakt nepodrobí, zůstává v karanténě 14 dnů (ukončení
nejdříve 15. den). Pokud byla KHS vystavena eNeschopenka, bude tato ukončena ze strany
KHS automaticky (obdržíte informativní SMS nebo e-mail). Není třeba KHS kontaktovat
k ukončení karantény.
Objeví-li se během karantény příznaky onemocnění, vzdáleným přístupem kontakt informuje
svého praktického lékaře, který vystaví eŽádanku k PCR vyšetření. O dalším postupu
rozhoduje lékař. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, postupuje se dle výše uvedeného
v bodě I.
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