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Pokyny pro studenty, zaměstnance a návštěvníky školy testované 

na COVID-19  

Pokud máte příznaky nebo jste blízkým kontaktem někoho s onemocněním COVID-19: 

 Během čekání na výsledek testu zůstaňte doma a izolujte se.  

 Nechoďte do školy ani do práce. Na výsledky můžete čekat několik dní. 

 Na našich webových stránkách najdete informace o tom, jak získat výsledky testů.   

 Pokud je testovanou osobou student a má příznaky, sourozenci a dospělí v domácnosti, kteří navštěvují 

školu, musí zůstat doma, dokud nebude možné vyloučit COVID-19.  Děti/dospívající navštěvující školu 

by měli podstoupit školní screening na COVID-19 denně.  Dospělí navštěvující školu by měli podstoupit 

školní screening na COVID-19 denně. 

 Pokud je váš test negativní a máte povolení vrátit se do školy, vyplňte formulář potvrzení a poskytněte 

jej své škole.   

 

Měl/a jsem pozitivní test na COVID-19 Členové domácnosti bez příznaků 

 

Pokud byl váš test POZITIVNÍ: 

 Pokud máte příznaky, musíte zůstat doma a 

izolovat se po dobu 10 dnů* po začátku 

příznaků. 

 Pokud nemáte žádné příznaky, zůstaňte doma 

po dobu 10 dní* od data, kdy jste byli testováni. 

 Malé děti mohou mít trvalé mírné příznaky, jako 

je rýma.  Pokud to není nový příznak nebo se 

nezhoršuje, mohou se po 10 dnech* vrátit do 

školy, pokud nemají jiné příznaky. 

 Informujte svoji školu o tom, že jste měli 

pozitivní test na COVID-19. 

 Úřad pro veřejné zdraví v Torontu vás bude 

kontaktovat s dalšími pokyny. 

 

 

 

 

 

 Všichni členové domácnosti se budou muset 

izolovat po dobu alespoň 14 dnů od posledního 

kontaktu s osobou, která měla pozitivní test.   

Co nejdříve si zajistěte otestování v testovacím 

centru. 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=cs
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://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/12/9242-Screening-Questionaire-for-Staff-Visitors.pdf
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
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=cs
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Můj test byl negativní, ale mám příznaky Členové domácnosti bez příznaků 

 

Pokud byl váš test NEGATIVNÍ, máte příznaky, 

ale nejste blízkým kontaktem: 

 Můžete se vrátit do školy, jakmile se vaše 

příznaky zlepšují* po dobu 24 hodin. 

Malé děti mohou mít trvalé mírné příznaky, jako 

je rýma. Pokud to není nový příznak nebo se 

nezhoršuje, mohou se vrátit do školy, pokud 

nemají jiné příznaky. 

 

 

 Děti a dospělí ve stejné domácnosti, kteří 

navštěvují školní zařízení, se mohou vrátit do 

školy. 

  

 

Pokud byl váš test NEGATIVNÍ, máte příznaky a 

jste blízkým kontaktem někoho s COVID-19: 

 Musíte zůstat doma a izolovat se   po dobu14 

dnů od posledního dne vystavení tomuto 

případu.   

 Pokud jste podstoupili test s negativním 

výsledkem, který byl proveden před 7. dnem 

vaší izolace, opakujte test 10. den vaší izolace 

nebo později. 

 Pokud byl počáteční test proveden 7. den 

izolace nebo později, nedoporučuje se 

opakovat testování 10. den nebo později.  

 Po 14 dnech izolace se můžete vrátit do školy 

nebo do práce, pokud nemáte příznaky. 

 

 

 

 Děti ve stejné domácnost, které navštěvují 

školní zařízení, budou také muset zůstat doma, 

dokud nedokončíte období svojí izolace.  

 Dospělí v domácnosti, včetně rodičů, kteří 

navštěvují školní zařízení, musí pozorovat svoje 

příznaky, ale mohou jít do práce, pokud 

příznaky nemají. 

 

 

 

Pokud byl váš test NEGATIVNÍ, máte příznaky a 

pobývali jste mimo Kanadu: 

 Musíte zůstat doma a izolovat se po dobu 14 

dní od data svého návratu do Kanady.  

 Po 14 dnech izolace se můžete vrátit do školy 

nebo do práce, pokud nemáte příznaky. 

 

 

 Děti a dospělí ve stejné domácnosti, kteří 

navštěvují školní zařízení, budou rovněž muset 

zůstat doma, dokud nedokončíte 14denní 

období cestovní izolace.  

 Dospělí v domácnosti, včetně rodičů, kteří 

nenavštěvují školní zařízení, musí sledovat svoje 

příznaky, ale pokud příznaky nemají, mohou jít 

do práce. 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=cs
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=cs
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Můj test byl negativní, ale nemám příznaky  Členové domácnosti bez příznaků 

 

Pokud byl váš test NEGATIVNÍ, nemáte 

příznaky, ale byli jste vystaveni někomu s 

COVID-19: 

 Musíte zůstat doma a izolovat se  po dobu 14 

dní od posledního dne vystavení tomuto 

případu. 

 Pokud jste podstoupili test s negativním 

výsledkem, který byl proveden před 7. dnem 

vaší izolace, opakujte test 10. den vaší izolace 

nebo později. 

 Pokud byl počáteční test proveden 7. den 

izolace nebo později, nedoporučuje se 

opakovat testování 10. den nebo později.  

 Pokud jste obdrželi oznámení o vystavení riziku 

pouze prostřednictvím aplikace výstražného 

upozornění na COVID, není nutné se izolovat, 

pokud je váš test negativní. 

 

 Děti v domácnosti, které navštěvují školní 

zařízení, musí také zůstat doma, dokud zcela 

nedokončíte 14denní izolaci. 

 Zaměstnanci školy mohou chodit do školy.  

 Dospělí v domácnosti, včetně rodičů, mohou 

chodit do práce, pokud nemají příznaky. 

 

 

Pokud byl váš test NEGATIVNÍ, nemáte příznaky 

a pobývali jste mimo Kanadu: 

 Musíte zůstat doma a izolovat se po dobu 14 

dní od data svého návratu do Kanady.  

 Po 14 dnech izolace se můžete vrátit do školy 

nebo do práce, pokud nemáte příznaky. 

 

 

 Děti a dospělí ve stejné domácnosti, kteří 

navštěvují školní zařízení, budou rovněž muset 

zůstat doma, dokud nedokončíte 14denní 

období cestovní izolace.  

 Dospělí v domácnosti, včetně rodičů, kteří 

nenavštěvují školní zařízení, musí sledovat svoje 

příznaky, ale pokud příznaky nemají, mohou jít 

do práce. 

 

 

*Izolujte se po dobu 20 dnů, pokud jste byli hospitalizováni a vyžadovali jste péči na úrovni JIP nebo máte 

silně oslabený imunitní systém (např. podstupujete-li chemoterapii proti rakovině).    

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=cs
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
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=cs

