ORGANIZAČNÍ POKYNY OD 17. 5. 2021

VARIANTA PCR ZE SLIN (hrazeno MŠMT)- zeleně
VARIANTA AG (hrazeno z MŠMT nebo vlastní)- žlutě
Testování samoodběrem v kmenových třídách v čase 8 –
8.30 hod.
Zde najdete stručnou verzi postupu testování:
1. Škola bude v den testování otevřena od 8 hodin – PCR pondělí 17. 5., 31. 5., 14. 6.,
28. 6. , u antigenních testů 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6. (v ostatní
dny v 8. 10)
2. Před vyučováním děti samy provedou samoodběr: ve své třídě PCR na 1-2min si
vloží do úst sterilní vatový tamponek ze zkumavky nebo antigenem 15 minut. Po
zkušenostech je zřejmé, že to děti sami zvládnou a zároveň budou v bezpečí své
kmenové třídy. Kdybyste přesto chtěli své děti ještě doprovázet, je to u dětí 1. – 3.
třídy možné. S PCR ve třídě, s antigenem v prostorách ranní družiny „Klubíku“
(nutná větší časová dotace -15 minut). Vstup bude rodičům do školy umožněn jen
s respirátorem a zdržení se v budově bude možné jen na dobu nezbytně nutnou
k testování. Důležité upozornění – PŘED ODBĚREM JE NUTNÉ 30 MINUT NEJÍST A
NEPÍT.
3. Škola předává laboratoři Spadia (smluvně vázáno a zabezpečeno) osobní údaje dětí
nutné pro laboratorní vyšetření a telefonní kontakt na rodiče (pouze u PCR).
4. Nejpozději v úterý v 7:00 (většinou ale v pondělí odpoledne-večer) přijde sms zpráva
každému z rodičů o negativitě/pozitivitě dítěte. Škola má přístup do webového
portálu, kde si případně stáhne potvrzení o pozitivitě-certifikované PCR laboratornípro daného žáka – v případě pozitivity už rodiče nikam nemusí chodit, jen je
kontaktuje KHS. Není nutná konfirmace PCR. Pro zájemce může škola stáhnout PDF
potvrzení o negativitě použitelné kdekoliv jinde i mimo školu – např. u cest do
zahraničí….
5. Celé probíhá jednou za 14 dní- PCR, jednou za týden – AG testy.
6. V případě, že dítě není v pondělí ráno ve škole, absolvuje v režimu jedenkrát za
týden Ag testování. Stejně tak v případě, že jako rodiče vyjádříte nesouhlas s PCR
testováním.

POZNÁMKA SPADIA K PCR TESTŮM:
Informace od výrobce ke složení tamponu: jedná se o vatový tampon, čistý ze 100% bavlny.

