Vnitřní směrnice k testování dětí antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2

Vnitřní směrnice upravuje způsob, rozsah a podmínky testování dětí v podmínkách
Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428
Přítomnost na prezenční výuce dětí je určena mimořádným opatřením, je podmíněna účastí na
testování a podrobí se preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem. Děti, které mají
pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci
evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční
způsob vzdělávání. Škola zajistí dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání přiměřenou formu
studijní podpory.
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění a osoba,
která přivádí dítě do MŠ, svým podpisem ztvrdí, že dítě nevykazuje tyto příznaky:
zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha,
průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.
Zákonný zástupce dítěte či jiná osoba (dále jen osoba), která musí mít souhlas nebo bude pověřena
zákonným zástupcem předat dítě do MŠ, provede v určeném prostoru školy dítěti test. Zaměstnanec
školy vykonávající dohled předá testovací sadu a provede všechny administrativní úkony s tím spojené.
Je zodpovědný za vyhodnocení výsledku testu.
Testování se nebude provádět u dětí v těchto případech:
1. Zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
nepřítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48
hodin, a pokud děti nemají příznaky onemocnění COVID-19.
2. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu platného mimořádného opatření MZ upravující nařizování izolace a
karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou
zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak
se účastní testování dle harmonogramu školy.
Termín a frekvence testování
•

•

Testování u dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek., tj. s odstupem
3 dnů. Pokud bude dítě nastupovat do MŠ v jiném dnu v týdnu, bude mu proveden test v den
nástupu (např v úterý, test bude proveden v úterý a v pátek).
Testování dětí bude probíhat bezprostředně po příchodu do MŠ.
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Osoba, která bude dítě do MŠ přivádět, musí počítat minimálně s 20 minutami procesu testování. Dítěti
provede test a v určeném prostoru školy bude čekat 15 minut na jeho vyhodnocení. Vždy je nutné
dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
Osoba, která bude test dítěti provádět, se řídí tímto postupem:
•
•
•

před testováním si každý testování vydezinfikuje ruce,
dohlížející osoba informuje testovaného o průběhu,
během odběru vzorku by měla být hlavičky výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní
dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou
z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

Osoba, která provádí dítěti testování, sama pokračuje krokem vyhodnocení testu:
•
•
•
•
•

otevírá vyhodnocovací kartu,
vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
odstraňuje lepící proužek,
dohlížející osoba nakape 6 kapek roztoku
osoba provádějící testování otočí tyčinku tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a
lehce přimáčkne.

Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
V případě negativního výsledku bude s dítětem odcházet do šatny a po převlečení předá dítě osobně
učitelce do třídy.
Výsledky a následné kroky
1. V případě pozitivního AG testu vydá škola zákonnému zástupci nebo osobě, která bude v MŠ
přítomna potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno. Zákonný zástupce je povinen
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu
praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konformačního
vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
2. Dítě s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního
testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydá praktický
lékař pro děti a dorost.
3. V případě, že pozitivní test se objeví ve skupině testovaných jiný, než první den v týdnu
prezenční výuky opouští výuku všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu
v rámci vyučování v některých z předchozích dvou dnů. O této skutečnosti budou rodiče
neprodleně informováni, jejich povinností je si dítě z MŠ neprodleně vyzvednout.
4. V případě, že u výše uvedeného dítěte RT-PCR testem potvrzena pozitivita, zákonný zástupce
má povinnost informovat školu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS seznam dětí,
které byly ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s pozitivně tetovaným. KHS nařídí těmto
uvedeným osobám karanténu.
Zpracovala: Mgr Iva Bednářová, ředitelka školy
Ve Dvoře Králové nad Labem 7. 4. 2021
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