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Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

v součinnosti s Ing. Pavlem Pavlíkem, radním pro oblast zdravotnictví a zároveň koordinátorem
odběrových center Vám zasíláme informace k plánovanému dobrovolnému testování

pedagogických pracovníků na protilátky COVID-19 zdarma.

Testování pedagogických pracovníků (definováno školským zákonem) na protilátky COVID-19,
a to formou kvantitativního antigenního laboratorního testu bude probíhat v terminu 4. -

18. prosince 2020 na těchto odběrových místech:

Místo ' Provozní doba

Nemocnice Rudolfa

a Stefanie úterý 11:30 - 15:30 středa 11:30 - 15:30 čtvrtek 11:30 - 15:30
BENEŠOV

RehabilitačnI

nemocnice BEROUN pondělí - pátek 8:00 - 10:00

Nemocnice
HOŘOVICE pondělí - pátek 8:00 - 10:00

Oblastní nemocnice
úterý - čtvrtek 12:00 - 16:00KOLÍN

Oblastní nemocnice

KLADNO pondělí 12:00 - 16:00 středa 12:00 - 16:00 pátek 8:00 - 12:00

Nemocnice Kutná
úterý - čtvrtek 13:00 - 17:00

Hora

Klaudiánova
nemocnice MLADÁ pondělí - pátek 13:00 - 16:00

BOLESLAV

Nemocnice

NYMBURK pondělí - pátek 7:00 - 11:00

Oblastní nemocnice
PŘÍBRAM pondělí - pátek 13:00 - 17:00

Masarykova

nemocnice pondělí 12:00 - 15:30 středa 12:00 - 15:30 pátek 12:00 - 15:30
RAKOVNÍK

Nemocnice SLANÝ pondělí - pátek 12:00 - 16:00
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výše uvedený seznam odběrových mist byl vytvořen na základě pokynů a metodiky CentrálnIho
řÍdiciho týmu. v případě rozšíření odběrových mist Vás budeme informovat.

K testování nebude potřeba mít žádanku z hygienické stanice ani od lékaře, ale je zapotřebí

se registrovat v objednávkovém (rezervačním) systému. Rezervační systém naleznete na

webových stránkách konkrétního odběrového místa.

K testováni se samozřejmě mohou pedagogičtí pracovnici objednat na jakékoliv odběrové
místo (i v jiném kraji). Na odběrovém místě bude potvrzen doklad o návštěvě zdravotnického

zařízeni (propustku je však nutné vzít s sebou)

K prokázáni osoby, že jde o pedagogického pracovníka školy/školského zařIzenI bude

předloženo na odběrovém místě potvrzení od ředitele školy. Vzor potvrzeni o zaměstnáni
pedagogického pracovníka byl zaslán ze strany MŠMT datovou zprávou, příp. tvoří přílohu

tohoto dopisu.

Průchod klienta odběrovým místem (testováni) trvá cca 40 min. Odebraný vyčká na výsledek

antigenního testu, v případě pozitivního výsledku následně podstoupí ověřovací vyšetření PCR

testem.

V případě nejasností ohledně testováni pedagogických pracovníků je možné využit bezplatnou
informační linku 800 710 710. Linka je k dispozici v pracovních dnech (pondělí - čtvrtek 8:00 -

16:00, pátek 8:00 - 14:00).

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci

minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

upravuj/c/ho nařizováni izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo vÍce než 90 dnů od

prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech před

účinnosti tohoto opatření proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Opět opakujeme, jedná se o dobrovolné testováni,

^

Mgr. Milan Vácha

radní pro oblast vzdělávání a sportu

A/
Ing. Pavel Pavlík

radní pro oblast zdravotnictví

V Praze dne 02.12.2020
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Potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka pro účely
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS COV-2

Název právnické
osoby vykonávající
činnost školy nebo
školského zařízení
(zaměstnavatel):
Sídlo právnické osoby
vykonávající činnost
školy nebo školského
zařízení:
Příjmení, jméno
a titul pedagogického
pracovníka:

Tímto potvrzuji, že výše uvedený je pedagogickým pracovníkem zaměstnavatele.

V dne
Jméno a podpis statutárního zástupce

zaměstnavatele

d


