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Vážení rodiče,
od 31. 1. 2022 (včetně) dochází opět ke změně v režimu testování a řešení karantén
při pozitivním záchytu ve skupině. Platnost nového opatření je inzerovaná do 15. 2. 2022.

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ
Testovat se nemusí žáci a zaměstnanci školy, kteří prodělali laboratorně potvrzené
onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo
více než 30 dnů.

Z tohoto důvodu Vás prosíme o případné i dodatečné nahlášení posledního termínu
laboratorně potvrzeného RT-PCR (většinou máme termíny průběžně zaznamenané).
Musíte současně disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data
jeho podstoupení. Toto potvrzení od Vás nebudeme vyžadovat, stačí vždy zaslat pouze
informaci o datumu pozitivního RT-PCR testu třídnímu vyučujícímu.

VÝJIMKY Z KARANTÉN
Při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou nebudou vstupovat do karantény žáci a žákyně,
kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené
izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě
byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Souběžně nesmí tyto osoby
vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.

Technické a legislativní zajištění procesu stanovení či nestanovení karantény u spolužáků
v rizikovém kontaktu zatím není zveřejněno. Předpokládáme, že systém bude fungovat dle
současných pravidel. Do systému CFA budeme vkládat všechny rizikové kontakty (včetně
žáků s ochrannou 30denní lhůtou) a následně bude systém rozesílat SMS s udělením či
neudělením karantény (možná až po zadání údajů o bezpříznakovém zdravotním stavu).
Procesování tohoto systému je vždy s časovou prodlevou (i několikadenní).
Opět Vás požádáme o součinnost a pružnou reakci na situaci při aktuálním oznámení
pozitivního záchytu ve třídě (družině). U žáků bez ochranné lhůty (30 dní) Vás požádáme
o bezprostřední domácí izolaci (i před přijatou SMS s nařízením karantény). Žáci
s ochrannou lhůtou budou zůstávat na prezenční výuce. V případě oznámení pozitivního
záchytu v „neakceptovatelných hodinách“ (pozdě večer, v průběhu výukového dne, ...)
a následné přítomnosti žáků na výuce s předpokládanou karanténou, požádáme v tomto
dni všechny žáky dané skupiny o soustavné nošení roušek.

V současné době na naší škole registrujeme pozvolný pokles pozitivních záchytů. Pevně
věříme, že je to již nastolený trend a kulminační vlnu pozitivních záchytů máme již úspěšně
za sebou.

Předem děkujeme za seznámení.
tým ZŠ svobodné Dvory
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