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Pokyny pre študentov, zamestnancov a návštevníkov škôl
testovaných na COVID-19
Podstúpil/a jsem testování COVID-19. Čo bude ďalej?







Počas čakania na výsledok testu zostaňte doma a izolujte sa.
Nechoďte do školy nebo do práce. Na výsledky môžete čakať niekoľko dní.
Skontrolujte si svoje výsledky testu na adrese covid-19.ontario.ca kliknutím na časť „skontrolovať
laboratórne výsledky“.
Dospelí členovia vašej domácnosti (rodičia, spolubývajúci), ktorí NEMAJÚ príznaky, môžu chodiť do
školy alebo do práce počas čakania na výsledky vašich testov, ak nie ste blízkym kontaktom
niekoho, kto mal COVID-19.
Ak je testovanou osobou študent a má príznaky, musia súrodenci v domácnosti zostať doma, kým
nebude možné vylúčiť COVID-19. Deti/dospievajúci navštevujúci školu, by mali školský screening na
COVID-19 absolvovať denne.

Kedy sa môžem vrátiť do školy?
Ak je váš test na COVID-19 NEGATÍVNY a máte
príznaky:
• 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.
Ak je váš test NEGATÍVNY, máte príznaky a boli
vystavení niekomu s ochorením COVID-19:
• Musíte zostať doma a izolovať sa, kým Úrad pre
verejné zdravie v Toronte nerozhodne, že ste v
poriadku.
Ak je váš test NEGATÍVNY, máte príznaky a v
posledných 14 dňoch ste bývali mimo Kanady:
• Musíte zostať doma a izolovať sa počas 14 dní
od dátumu vášho návratu.
• Po 14 dňoch izolácie sa môžete vrátiť do školy
alebo do práce, ak nemáte príznaky.

Členovia domácnosti bez príznakov

• Súrodenci v rovnakej domácnosti sa môžu vrátiť
do školy.
• Dospelí v domácnosti môžu pokračovať v práci,
ak nemajú príznaky.

• Súrodenci v rovnakej domácnosti, ktorí nemajú
príznaky, sa môžu vrátiť do školy.
• Dospelí v domácnosti musí pozorovať svoje
príznaky, a ak ich nemajú, môžu ísť do práce.

• Súrodenci v rovnakej domácnosti sa môžu vrátiť
do školy.
• Dospelí v domácnosti môžu pokračovať v práci,
ak nemajú príznaky.

Členovia domácnosti bez príznakov
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Kedy sa môžem vrátiť do školy?
Ak je váš test NEGATÍVNY, nemáte príznaky,
ale boli vystavení niekomu s COVID-19:
• Musíte zostať doma a izolovať sa po dobu14 dní
od posledného dňa vystavenia riziku nákazy.
• Ak ste dostali oznámenie o expozícii iba
prostredníctvom aplikácie výstražného
upozornenia na COVID, už sa od vás nevyžaduje,
aby ste sa izolovali, ak je váš test negatívny.
Ak je váš 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.

• Členovia domácnosti môžu chodiť do školy/práce,
ak nemajú príznaky.

• 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.

*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).
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