
Vážení rodiče, 

Vaše dítě, které navštěvuje MŠ Pohádka Planá nad Lužnicí, bylo v kontaktu s potvrzeným případem 

onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu bude Vašemu dítěti nařízena domácí karanténa po dobu 

minimálně 10 dnů od posledního kontaktu s nemocným, tj. do 24. 10. 2020. 

Žádáme Vás tímto - kontaktujte  telefonicky praktického lékaře Vašeho dítěte a informujte ho o nařízení 

karanténního opatření. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, dítě se 

musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami.  

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení. 

Karanténní opatření asymptomatických osob (bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od 

posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou pediatr Vašeho dítěte (28. 10. 2020). V případě, že 

budete chtít nechat Vaše dítě testovat a ukončit tak jeho karanténu po 10 dnech negativním testem 

(24. 10. 2020), telefonicky se domluvte s pediatrem, který Vám pro Vaše dítě vystaví elektronickou 

žádanku. 

Pokud se u Vašeho dítěte po dobu trvání karanténního opatření objeví zdravotní potíže, zejména 

v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, kontaktujte pediatra a 

objednejte Vaše dítě  na odběr co nejdříve od vzniku zdravotních potíží, nečekejte až na termín 

ukončení karantény (na odběr musí mít Vaše dítě vystavenou elektronickou žádanku od pediatra 

a na odběr musí být Vaše dítě objednáno). 

Pokud by výsledek testu byl pozitivní, byla by dítěti nařízena ze strany lékaře 10-denní domácí izolace 

od data zjištění pozitivity.  Domácí izolace pak bude ukončena po 10 dnech, pokud poslední 3 dny bude 

dítě bez příznaků, již bez kontrolních testů. Osobám sdílejícím společnou domácnost s dítětem bude 

nařízena 10-denní karanténa. 

Pravidla domácí karantény: 

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu, kterou nahlásíte praktickému lékaři. 

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno 

použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je 

nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů 

lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa. 

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené 

teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) 

kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb, a řiďte se jeho pokyny. 

V případě potřeby můžete využít uvedené kontakty: 

 

Potřebné informace k onemocnění COVID-19 můžete získat: 

 

-  informační linka 1221 (odpovědi na otázky k výsledkům testů, ke zdravotním potížím, k rizikovým 

kontaktům, ke karanténě, k cestování, k aktuální platnosti mimořádných opatření) 

- https://koronavirus.mzcr.cz/ 

https://koronavirus.mzcr.cz/

