
Absence při onemocnění COVID-19: 

Stručný průvodce pro rodiče/opatrovníky
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Co v případě, kdy… Nutné kroky Návrat do školy či 

dětského zařízení

…moje dítě má 

příznaky 

onemocnění 

COVID-19 

(koronavirem)*

• Dítě by nemělo navštěvovat 

školu/dětské zařízení

• Dítě je třeba otestovat

• Do sdělení výsledku všichni 

členové domácnosti v domácí 

izolaci

• O výsledku testu okamžitě 

informovat školu/dětské zařízení

…když je test dítěte 

negativní 

pokud je posledních 

48 hodin před návratem do 

školy nebo dětského 

zařízení bez horečky a cítí 

se dobře

…má moje dítě 

pozitivní test na 

COVID-19

• Dítě by nemělo navštěvovat 

školu/dětské zařízení

• Dítě musí zůstat v domácí izolaci 

alespoň 10 dnů od projevení 

příznaků* (nebo, při 

bezpříznakovém průběhu, od 

testu)

• O výsledku testu okamžitě 

informovat školu/dětské zařízení 

• Všichni členové domácnosti v 

domácí izolaci alespoň 10 dnů 

od projevení příznaků* (nebo, při 

bezpříznakovém průběhu, od 

testu) - i pokud má některý člen 

během těchto 10 dnů negativní 

test

…po 10 dnech, pokud 

se dítě cítí dobře a bylo 

alespoň 48 hodin bez 

horečky

Může se po 10 dnech vrátit 

do školy nebo dětského 

zařízení, a to i pokud má 

kašel nebo ztrátu 

čichu/chuti. Tyto příznaky 

mohou přetrvávat po 

několik týdnů po odeznění 

nákazy.

…někdo v mé 

domácnosti má 

příznaky 

onemocnění 

COVID-19*

• Dítě by nemělo navštěvovat 

školu/dětské zařízení

• Člen domácnosti s příznaky 

musí jít na test

• Do sdělení výsledku všichni 

členové domácnosti v domácí 

izolaci

• O výsledku testu okamžitě 

informovat školu/dětské zařízení

…když má člen 

domácnosti negativní 

test a dítě nemá 

příznaky COVID-19*

…někdo v mé 

domácnosti má 

příznaky 

onemocnění 

COVID-19*

• Dítě by nemělo chodit do 

zařízení

• Všichni členové domácnosti v 

domácí izolaci alespoň 10 dnů 

od projevení příznaků* (nebo, při 

bezpříznakovém průběhu, od 

testu) - i pokud má někdo během 

těchto 10 dnů negativní test

…po 10 dnech domácí 

izolace dítěte, i pokud 

má během těchto 10 

dnů negativní test



Co v případě, kdy… Nutné kroky Návrat do školy či 

dětského zařízení

…trasovací 

služba NHS 

oznámí, že mé 

dítě bylo 

v ‚přímém kontaktu‘ 

s nakaženým COVID-19

• Dítě by nemělo navštěvovat 

školu/dětské zařízení

• Dítě v domácí izolaci na 10 dnů 

(podle doporučení trasovací 

služby NHS) – i pokud má někdo 

během těchto 10 dnů negativní 

test

• Ostatní členové domácnosti 

nemusejí být v domácí izolaci, 

pokud nebyli v ‚přímém kontaktu‘ 

s nakaženým

…po 10 dnech domácí 

izolace dítěte, i pokud 

má během těchto 10 

dnů negativní test

…byli jsme/mé 

dítě bylo na 

cestách a musí 

do povinné 

karantény

• Nejezděte bez schválení na 

dovolenou během školního roku

• Při rezervaci cesty berte v úvahu 

požadavky na karanténu a 

doporučení ministerstva 

zahraničí

• Informujte školu/dětské zařízení 

podle jejich pravidel pro 

docházku

Návrat z destinace, pro kterou je 

karanténa povinná:

• Dítě by nemělo navštěvovat 

školu/dětské zařízení

• Všichni členové domácnosti v 

domácí izolaci na 10 dnů – i 

pokud má někdo během těchto 

10 dnů negativní test

…po uplynutí 10 dnů 

domácí izolace dítěte, i 

pokud má během 

těchto 10 dnů negativní 

test

…lékař/úřad 

nás informovali, 

že musíme dítě 

jako člena 

ohrožené skupiny chránit 

• Dítě by nemělo navštěvovat 

školu/dětské zařízení

• Kontaktovat školu podle pokynů 

pracovníka odpovědného za 

docházku/mimoškolní péči

• Dítě by mělo být v chráněném 

režimu, dokud nebudou omezení 

uvolněna a režim bude možné 

přerušit

…když škola nebo 

dětské zařízení/jiný 

orgán oznámí, že byla 

omezení uvolněna a 

vaše dítě se může do 

zařízení vrátit

….nejsem si 

jistý, kdo by se 

měl nechat 

testovat na 

onemocnění COVID-19

• Testovat se potřebují pouze 

osoby s příznaky*

• Osoby bez příznaků by se 

testovat neměly, a to ani pokud 

byly v ‚přímém kontaktu‘

s osobou, která měla pozitivní test

…při splnění výše 

uvedených podmínek 

odpovídajících vaší 

situaci

Příznaky znamenají alespoň jeden z těchto projevů: zvýšená teplota, nově trvalý kašel, ztráta 

nebo změna čichu nebo chuti. 

Má-li někdo z vaší domácnosti příznaky, objednejte se na bezplatný test na COVID-19 na 

adrese nhs.uk/coronavirus nebo volejte 119

Další informace a pokyny najdete na ….
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