
Vážení rodiče, 

Vaše dítě bylo ve dnech 29.09.2020 až 01.10.2020 přítomno v MŠ U kohoutka Sedmipírka, Dukelská 
1546, 25601  Benešov, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-
19, a to v rámci oddělení Zajíčci.  Poslední možný kontakt s touto osobou byl 01.10.2020.  

Na Vaše dítě se díky této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25.09. 2020 bude 
trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 10.10.2020.  Do Výše 
uvedeného data  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a 
nenavštěvovalo školské zařízení. Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka.  

Rodina by měla přijmout příslušná opatření. Konkrétní praktické informace o karanténě/izolaci 
najdete na  http://khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace---co-nasleduje-jste-li-pozitivni--nebo-
kontakt-pozitivniho-pacienta-5834_5834_161_1.html 

U osob v karanténě se provede v rozmezí mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu 
s pozitivně testovanou osobou test, nejpozději však do 10. dne. Ve vašem případě je potřeba 
test provést nejlépe  od 05.10. do 07.10.2020. 

V případě negativního výsledku testu a absence klinických příznaků onemocnění Covid-19 
karanténní opatření po 10 dnech končí. 

Pokud se nepodaří provést test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou, karanténa se u osob bez příznaků ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního 
kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 

Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz a 
objednejte se. 

Telefon na odběrové místo do Benešova je 601 563 598 nebo je již v provozu on-line 
objednávkový systém. 

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví elektronickou 
žádanku na provedení testu a doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání 
příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail. 

 

 

Ing. Alena Šípková 
Zástupce vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých 
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov 
  
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE 
  
Územní pracoviště Benešov 
Černoleská 2053, 256 01  Benešov 
tel.: 317 784 029 
fax.: 317 784 024 
email: alena.sipkova@khsstc.cz 
www.khsstc.cz 
ID datové schránky: hhcai8e 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

