PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ
TESTOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB
KDY?

FREKVENCE?
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KDO?

Testování ve frekvenci dvakrát za týden. Následující testování
proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.
Pokud v den testování není zaměstnanec přítomen
na pracovišti, jeho preventivní testování proběhne v den
příchodu na pracoviště.

ČÍM?

• zaměstnanci

Rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování
(použití laickou osobou).

• osoby samostatně výdělečně činné
• osoby, které jsou orgánem nebo členem
orgánu právnické osoby

https://www.mzcr.cz/informace-k-antigennim-testum
-pro-sebetestovani/

• osoby ve výkonu trestu zařazené do práce

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ?
• Výjimku z preventivního testování mají osoby, které:
• podstoupily v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření
s negativním výsledkem,
• podstoupily v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test, který
provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
• podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele,
u něhož jsou zaměstnanci, nebo u jiné právnické osoby, jejímž jsou
orgánem nebo členem orgánu.

• Netestují se osoby, které nepřichází do kontaktu s třetími osobami
nebo nevykonávají práci na pracovišti (např. homeoffice).
• Zaměstnanec je povinen tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat:
– záznamem v digitálním certifikátu EU COVID,
– potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,
– písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby,
jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich
podstupuje preventivní testování.

ZAMĚSTNAVATELI, OSVČ A ČLENOVI ORGÁNU SE NAŘIZUJE:
• vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů
• zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, a to cestou
webového formuláře, do kterého se přihlašujete pomocí datové schránky
• webový formulář naleznete zde: samotestovani.uzis.cz

CO DÁL, POKUD JE NĚKDO V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ TESTOVÁN JAKO POZITIVNÍ?

Pozitivně testované osoby opouští neprodleně pracoviště a nastupují do 5 denní karantény. Pokud se u nich neprojeví příznaky
onemocnění vrací se po 5 dnech do práce a podstoupí další test.
Pokud se u osoby v karanténě projeví jakékoliv příznaky onemocnění covid-19 kontaktuje svého lékaře, ten posoudí stav pacienta
a případně indikuje PCR test. Rizikové pacienty s pozitivním PCR testem posílá do Center pro aplikaci monoklonálních protilátek,
případně vydání či aplikaci protivirového léku nebo jejich kombinace.
• Materiál najdete na koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/

VÍCE INFORMACÍ K TESTOVÁNÍ NA COVID.GOV.CZ/TZ

