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COVID19 KORONAVIRUS 

 

Opatření platná od 17.1.2022 
Na jednání vlády 5.1.2022 bylo schváleno nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob 

s účinností od 17.1.2022 (přičemž speciální pravidla stanovená mimořádným opatřením ke screeningovému 

testování ve školách zůstávají zachována). 

 

1. Vláda ČR schválila mimořádné opatření, ze kterého vyplývá, že: 

 od 17.ledna probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí, 

 testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané 

nemoci, 

 pokud se žák odmítne testovat, musí mít ochranu dýchacích cest (respirátor) po celou dobu 

pobytu ve škole, 

 v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu odchází dítě nebo žák na PCR 

test a do karantény, ostatní žáci zůstávají ve třídě za zvýšených hygienických podmínek, 

testují se každý den až do oznámení výsledku PCR testu. 

2. V uvedeném termínu se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých probíhá 

testování dětí a žáků (stejná frekvence) a to za stejných podmínek. 

3. Stále platí zvýšené hygienické zásady: 

 Nošení roušek (do 15 let věku) nebo respirátorů (nad 15 let věku) ve vnitřních prostorách mimo tříd 

(nevztahuje se na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní 

poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 

duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek. Dále osoby, které 

nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (na základě potvrzení lékaře). 

Toto opatření platí i pro společné vnitřní prostory dětského domova. 

 Neočkovaní učitelé musí mít respirátor i během výuky (nevztahuje se na zpěv či tělesnou výchovu) . 

 Dezinfekce rukou,  dezinfekce vnitřních prostor a pravidelné větrání. 

 Taktéž doporučuji udržovat odstup 1,5 metru od ostatních, sociální kontakty omezit na minimum. 

 Návštěvy třetích osob v našem školském zařízení omezit na minimum za dodržení hygienických 

opatření – ochrana dýchacích cest, dezinfekce. 

 Dezinfekce na ruce bude ve všech třídách, rodinných skupinách na DD, taktéž u vchodu do 

školského zařízení, v kancelářích, sborovnách učitelů a vychovatelů a u vchodu do zahradnictví. 

 V jídelně dodržujeme tyto zásady: 

- dodržujeme odstup 1,5 metru od ostatních, 

- důraz na mytí (případně dezinfekci) rukou před odebíráním stravy, 

- neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, 

- taktéž výdej stravy do jídlonosičů se z epidemiologického hlediska provádí jen u výdejního 

okýnka, 

- personál kuchyně má při vydávání pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, 

- strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků 

sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci. 

4.  

 
TOTO OPATŘENÍ PLATÍ OD 17.LEDNA 2022 DO ODVOLÁNÍ, DALŠÍ DLE VYHODNOCENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE. 

PROTO SLEDUJTE NAŠE WWW.STRÁNKY A DÁLE POKYNY UČITELŮ NA TŘÍDNÍCH E-MAILECH. 
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