
COVID-19 (koronavirus) absence: 

Rychlý návod pro rodiče a 
opatrovníky  

 
 

Co dělat když… Potřebná opatření  Zpět do školy … 

…moje dítě 

má 

příznaky - 

symptomy* 

COVID- 19 

 

• Dítě by nemělo jít do školy  

• Dítě by mělo jít na test  

• Celá domáctnost má být v 

izolaci po dobu čekání na 

výsledky testu 

• Informujte okamžitě školu 

ohledně výsledku testu.  

…pokud výsledek 
testu dítěte je 
negativní za 
předpokladu že nemělo 
teplotu po dobu 48 
hodin předtím, než se 
vrátí do školy a cítí se 
dobře.  

…moje dítě 

má pozitivní 

test na 

COVID-19 

(koronavirus) 

• Dítě by nemělo jít do školy.  

• Dítě v izolaci alespoň 10 

dnů od kdy má symptomy* 

(nebo ode dne testu pokud 

nejsou symptomy) 

• Informovat školu okamžitě 

ohledně výsledku testu.  

• Celá domácnost v izolaci po 

dobu 14 dnů ode dne kdy 

nastaly symptomy* (nebo ode 

dne kdy byl test pokud nejsou 

symptomy) – i kdyby někoho 

test byl negativní po dobu 

těchto 14 dnů 

…po 10 dnech, v 

případě že se dítě cítí 

lépe a nemělo teplotu 

v posledních alespoň 

48 hodinách. 

Do školy se mohou vrátit 

po 10 dnech i když mají 

kašel nebo ztrátu čichu / 

chutě. Tyto příznaky 

mohou přetrvávat po 

dobu několika týdnů než 

infekce odezní.  

…někdo v 

mé 

domáctnosti 

má 

symptomy 

COVID- 19 

(koronavirus

)* 

• Dítě by nemělo jít do školy.  

• Člen domáctnosti se 

symptomy by si měl nechat 

udělat test.  

• Celá domáctnost se má 

izolovat po dobu čekání na 

výsledky.  

•  Informujte okamžitě školu 

ohledně výsledku testu. 

…Pokud výsledky 

testu člena 

domácnosti jsou 

negativní a dítě 

nemá symptomy 

COVID-19* 

…někdo v 

mé 

domáctnosti 

je pozitivně 

testovaný 

na COVID-19 

(koronavirus

• Dítě by nemělo jít do školy.  

•  Celá domácnost v izolaci po 

dobu 14 dnů ode dne kdy 

nastaly symptomy* (nebo ode 

dne kdy byl test pokud nejsou 

symptomy) – i kdyby někoho 

test byl negativní po dobu 

těchto 14 dnů 

…když bylo dítě ve 

14 denní izolaci i 

pokud výsledek testu 

byl negativní během 

těchto 14 dnů. 



) 

Symptomy zahrnující alespoň vysokou teplotu, nepřestávající kašel, ztrátu 
nebo změnu chuti nebo čichu. Více naleznete na: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/


Co dělat když… Potřebné opatření  Zpět do školy … 

…NHS Test 

and Trace 

zaznamenalo 

– 

identifikoval

o, že mé dítě 

bylo v 

blízkém 

kontaktu s 

někým kdo 

má 

potvrzený 

případ 

COVID-19 

(koronavirus 

) 

• Dítě by nemělo jít do školy.  

• Dítě se izoluje na 14 dnů (na 

doporučení NHS Test and 

Trace) – i v případě 

negativního testu po dobu 14 

dní  

• Zbytek domácnosti se izolovat 
nemusí pokud nejsou v 
blízkém kontaktu 

…pokud dítě 

ukončilo 14 denní 

izolaci, i pokud 

výsledek testu byl 

negativní během 

těchto 14 dnů. 

…my / moje 

dítě jsme 

cestovaly a 

musíte být v 

karanténě. 

Jako součást 

doby v 

karanténě.  

• Neberte dítě na 

prázdniny v době 

školního roku 

• Zvažte doporučení – radu 

ohledně karantény a FCO 

rady pokud budete cestovat  

• Zdělte informace škole 

ohledně školní docházky jak 

nařizuje školní předpis.  

Návrat ze zemí, kde je potřebná 
karanténa (izolace): 
• Dítě by nemělo jít do školy.  

• Celá domáctnost v izolaci po 

dobu 14 dnů i když test byl – 

je negativní v průběhu těchto 

14 dnů.  

…po uplynutí 14 

denní karantény pro 

Vaše dítě, i pokud byl 

test negativní během 

těchto 14 dnů.  

…dostaly 

jsme radu od 

zdravotního 

personálu / 

autorizované

ho 

odborníka, že 

se dítě musí 

chránit 

(shielding) 

• Dítě by nemělo jít do školy.  

• Kontaktujte školu podle rady 

pracovníka zodpovědného 

za školní docházku / pro 

výchovu dětí 

• Dítě by se mělo chránit do 

té doby než budete 

informováni, že omezení – 

opatření jsou zrušená  

…pokud škola / 

ostatní agentury Vás 

informují, že opatření 

byla zrušena a Vaše 

dítě se může vrátit 

zpět do školy. 



….nejsem si 

jistý kdo se 

má nechat 

otestovat na 

COVID -19 

(koronavirus) 

• Pouze lidé, kteří vykazují 

příznaky – symptomy* 

potřebují test.  

• Lidem bez příznaků se 

nedoporučuje testovat i když 

jsou v blízkém kontaku s 

někým kdo je pozitivně 

testovaný. 

…pokud výše 

uvedené podmínky 

souhlasí – 

odpovídají Vaší 

situaci a jsou 

splněny.  

Pokud někdo ve Vaší domáctnosti má symptomy* 

obědnejte si COVID-19 test, který je zdarma na 

nhs.uk/coronavirus nebo zavolejte na 119 

Pro další informace navštivte: gov.uk/backtoschool 

V
e
rs

io
n
 1

.2
. 
D

o
c
u
m

e
n
t 

u
p
d
a
te

d
 w

it
h
 l
a

te
s
t 

n
a
ti
o

n
a
l 
a
d
v
ic

e
 o

n
 1

7
/0

9
/2

0
2
0

 


