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Pokyny pre študentov, zamestnancov a návštevníkov škôl 

testovaných na COVID-19 
 

Ak máte príznaky alebo ste blízkym kontaktom niekoho s ochorením COVID-19: 
 Počas čakania na výsledok testu zostaňte doma a izolujte sa. 

 Nechoďte do školy alebo do práce. Na výsledky môžete čakať niekoľko dní. 

 Navštívte naše webové stránky, kde nájdete informácie o tom, ako získať výsledky testov. 

 Ak je testovanou osobou študent a má príznaky, musia súrodenci a dospelí v domácnosti, ktorí 

navštevujú školu, zostať doma, kým nebude možné vylúčiť COVID-19. Deti/dospievajúci v škole by mali 

absolvovať školský screening pre studentov na COVID-19 denne. Dospelí navštevujúci školu by mali 

podstúpiť školský screening pre zamestnancov/návštevnikov školy na COVID-19 denne. 

 Ak je váš test negatívny a máte povolenie vrátiť sa do školy, vyplňte formulár potvrdenia a poskytnite 

ho svojej škole. 

 

 

Mal/a som pozitívny test na COVID-19 

 

Členové domácnosti bez příznaků 

 

Ak bol váš test POZITÍVNY: 

• Musíte zostať doma a izolovať sa počas 10 dní* 

po začiatku príznakov. 

• Ak nemáte žiadne príznaky, zostaňte doma po 

dobu 10 dní* od dátumu, kedy ste boli testovaní. 

• Malé deti môžu mať trvalé mierne príznaky, ako 

je nádcha. Ak to nie je nový príznak alebo sa 

nezhoršuje, môžu sa po 10 dňoch* vrátiť do školy, 

ak nemajú iné príznaky. 

• Informujte svoju školu o tom, že ste mali 

pozitívny test na COVID-19. 

• Úrad pre verejné zdravie v Toronte vás bude 

kontaktovať s ďalšími pokynmi. 

 

 

 

 

• Všetci členovia domácnosti sa budú musieť 

izolovať po dobu 14 dní od posledného kontaktu s 

osobou, ktorá mala pozitívny test. Čo najskôr si 

zaistite otestovanie v testovacom centre. 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=get-your-test-results
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/08/94e5-Survey-poster-Schools.pdf
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-elementary-secondary-schools/?accordion=back-to-school-confirmation-form
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Môj test bol negatívny, ale mám príznaky 

 

Členové domácnosti bez příznaků 

 

Ak bol váš test NEGATÍVNY, máte príznaky, ale 

nie ste blízkym kontaktom: 

• Môžete sa vrátiť do školy, akonáhle sa vaše 

príznaky zlepšujú* po dobu 24 hodín. Malé deti 

môžu mať trvalé mierne príznaky, ako je nádcha. 

Ak to nie je nový príznak alebo sa nezhoršuje, 

môžu sa vrátiť do školy, ak nemajú iné príznaky. 

 

 

• Deti a dospelí v rovnakej domácnosti, ktorí 

navštevujú školské zariadenie, sa môžu vrátiť do 

školy. 

•  

 

Ak bol váš test NEGATÍVNY, máte príznaky a ste 

blízkym kontaktom niekoho s COVID-19: 

• Musíte zostať doma a izolovať sa počas 14 dní od 

posledného vystavenia tomuto prípadu. 

• Ak ste podstúpili test s negatívnym výsledkom, 

ktorý bol vykonaný pred 7. dňom vašej izolácie, 

opakujte test 10. deň vašej izolácie alebo neskôr. 

• Ak bol počiatočný test vykonaný 7. deň karantény 

alebo neskôr, neodporúča sa opakovať testovanie 

10. deň alebo neskôr. 

• Po 14 dňoch izolácie sa môžete vrátiť do školy 

alebo do práce, ak nemáte príznaky. 

 

 

 

• Deti a dospelí v rovnakej domácnosti, ktorí 

navštevujú školské zariadenie, budú tiež musieť 

zostať doma, pokiaľ nedokončíte obdobie svojej 

izolácie. 

• Dospelí v domácnosti, vrátane rodičov, ktorí 

navštevujú školské zariadenie, musí pozorovať 

svoje príznaky, ale môžu chodiť do práce, ak 

príznaky nemajú. 

 

 

Ak bol váš test NEGATÍVNY, máte príznaky a 

bývali ste mimo Kanady: 

• Musíte zostať doma a izolovať sa počas 14 dní od 

dátumu svojho návratu do Kanady. 

• Po 14 dňoch izolácie sa môžete vrátiť do školy 

alebo do práce, ak nemáte príznaky. 

 

 

 

 

• Deti a dospelí v rovnakej domácnosti, ktorí 

navštevujú školské zariadenie, budú tiež musieť 

zostať doma, pokiaľ nedokončíte 14-denné 

obdobie cestovnej izolácie. 

• Dospelí v domácnosti, vrátane rodičov, ktorí 

nenavštevujú školské zariadenie, musí pozorovať 

svoje príznaky, ale môžu chodiť do práce, ak 

príznaky nemajú. 
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Môj test bol negatívny, ale nemám príznaky 

 

Členové domácnosti bez příznaků 

 

Ak bol váš test NEGATÍVNY, nemáte príznaky, 

ale boli ste vystavení niekomu s COVID-19: 

• Musíte zostať doma a izolovať sa počas 14 dní od 

posledného vystavenia prípadu alebo od dátumu 

svojho návratu. 

• Ak ste podstúpili test s negatívnym výsledkom, 

ktorý bol vykonaný pred 7. dňom vašej izolácie, 

opakujte test 10. deň vašej izolácie alebo neskôr. 

• Ak bol počiatočný test vykonaný 7. deň karantény 

alebo neskôr, neodporúča sa opakovať testovanie 

10. deň alebo neskôr. 

• Ak ste dostali oznámenie o vystavenie riziku iba 

prostredníctvom aplikácie výstražného 

upozornenia na COVID, už sa od vás nevyžaduje, 

aby ste sa izolovali, ak je váš test negatívny. 

 

 

• Deti a dospelí v domácnosti, ktorí navštevujú 

školské zariadenie, musí tiež zostať doma, kým 

nedokončíte úplnú 14-dennú izoláciu. 

• Zamestnanci školy môžu chodiť do školy. 

• Dospelí v domácnosti, vrátane rodičov, môžu 

chodiť do práce, ak nemajú príznaky. 

 

 

Ak bol váš test NEGATÍVNY, nemáte príznaky a 

bývali ste mimo Kanady: 

• Musíte zostať doma a izolovať sa počas 14 dní od 

dátumu svojho návratu do Kanady. 

• Po 14 dňoch izolácie sa môžete vrátiť do školy 

alebo do práce, ak nemáte príznaky. 

 

 

 

• Deti a dospelí v rovnakej domácnosti, ktorí 

navštevujú školské zariadenie, musí tiež zostať 

doma, kým nedokončíte 14-denné obdobie 

cestovné izolácie. 

• Dospelí v domácnosti, vrátane rodičov, ktorí 

nenavštevujú školské zariadenie, môžu chodiť do 

práce, ak nemajú príznaky. 

 

 

*Izolujte sa po dobu 20 dní, ak ste boli hospitalizovaní a vyžadovali ste starostlivosť na úrovni JIS alebo 

máte silne oslabený imunitný systém (napr. ak podstupujete chemoterapiu proti rakovine). 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html?&utm_campaign=gc-hc-sc-2021-0024-10653701173&utm_medium=search&utm_source=google-ads-104719809029&utm_content=text-en-451610636601&utm_term=covid%20app%20ontario
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html?&utm_campaign=gc-hc-sc-2021-0024-10653701173&utm_medium=search&utm_source=google-ads-104719809029&utm_content=text-en-451610636601&utm_term=covid%20app%20ontario

