
Dobrý den, 

obdrželi jsme od ředitelství školy údaj o tom, že Vaše dítě bylo alespoň jeden z uvedených dnů   13. -

14.1.2021   přítomno v Mateřské škole (MŠ) Kašperské Hory, Vimperská 231, kde přišlo do kontaktu 

s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. 

  

Na Vaše dítě se vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25. 9. 2020 bude trvat 10 dní od doby posledního 

kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 24.1.2021 včetně.  Do Výše uvedeného data  je třeba, aby se Vaše dítě 

zdrželo jakéhokoli kontaktu s dětmi v MŠ a jakýmikoliv cizími osobami a nenavštěvovalo školské 

zařízení! 

Mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu, nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s pozitivní 

osobou tj. od 19.1. do 21.1.2021, nejpozději však do 24.1.2021, je nutné provést odběr - test. Pro MŠ 

Kašperské Hory byly zajištěny odběrové časy na odběrovém místě v Sušici na 21. -22.1. 2021. Přesný 

termín a hodina odběru Vám budou během dneška oznámeny sms zprávou. V případě, že Vám  

stanovený termín a místo odběru nevyhovuje, zajistěte odběr v uvedených termínech na jiném 

odběrovém místě a o výsledku informujte školské zařízení. Do školského zařízení může Vaše dítě 

nastoupit až po obdržení negativního výsledku, po uplynutí doby karantény a v případě, že nevykazuje 

klinické příznaky nemoci. 

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte,  který Vám vystaví   doklad o ošetřování člena 

rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail.   

Vzhledem k častým dotazům KHS upozorňuje, že test je povinný!  Možnost být 14 dní doma v karanténě 

není jako druhá alternativa. Platí pouze v případě, že se testy nestihnou provést (nikoliv že se nechtějí stihnout 

provést). Naprostá většina dětí je bez příznaků, nakazí pak rodinné příslušníky, kteří pak virus šíří dále. 

V případě, že Vaše dítě prodělá nemoc Covid, tak bude mít na 90 dní imunitu a při dalším výskytu této nemoci 

ve školce/škole už nebude muset do karantény. 

  

Pokud bude výsledek testu u Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom neprodleně ředitelství školy. 

Pro ostatní členy Vaší rodiny a další osoby, které byly s Vaším dítětem v kontaktu, karanténní opatření neplatí. 

  

V případě nejasností mě kontaktuje. 

  

S pozdravem   

 MUDr. Eva Nová 

Vedoucí oddělení HDM Klatovy, Domažlice, Tachov 

KHS Plzeňského kraje 

 telefon 606 615 719   email   eva.nova@khsplzen.cz  
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