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Pokyny pro studenty, zaměstnance a návštěvníky školy testované
na COVID-19
Podstoupil/a jsem testování COVID-19. Co bude dál?







Během čekání na výsledek testu zůstaňte doma a izolujte se.
Nechoďte do školy nebo do práce. Na výsledky můžete čekat několik dní.
Zkontrolujte si své výsledky testu na adrese covid-19.ontario.ca kliknutím na „zkontrolovat laboratorní
výsledky“.
Dospělí členové vaší domácnosti (rodiče, spolubydlící), kteří NEMAJÍ příznaky, mohou chodit do školy
nebo do práce během čekání na výsledky vašich testů, pokud nejste blízkým kontaktem někoho,
kdo měl COVID-19.
Pokud je testovanou osobou student a má příznaky, musí sourozenci v domácnosti zůstat doma, dokud
nebude možné vyloučit COVID-19. Děti/dospívající navštěvující školu by měli školní screening na
COVID-19 absolvovat denně.
Kdy se mohu vrátit do školy?
Pokud je váš test na COVID-19 NEGATIVNÍ a
máte příznaky:
 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.
Pokud je váš test NEGATIVNÍ, máte příznaky a
byli jste vystaveni někomu s onemocněním
COVID-19:
 Musíte zůstat doma a izolovat se, dokud Úřad
pro veřejné zdraví v Torontu nerozhodne, že
jste v pořádku.
Pokud je váš test NEGATIVNÍ, máte příznaky a
v posledních 14 dnech jste pobývali mimo
Kanadu:
 Musíte zůstat doma a izolovat se po dobu 14
dnů od data vašeho návratu.
 Po 14 dnech izolace se můžete vrátit do školy
nebo do práce, pokud nemáte příznaky.

Členové domácnosti bez příznaků










Sourozenci ve stejné domácnosti se mohou
vrátit do školy.
Dospělí v domácnosti mohou pokračovat v
práci, pokud nemají příznaky.

Sourozenci ve stejné domácnosti, kteří nemají
příznaky, se mohou vrátit do školy.
Dospělí v domácnosti musí pozorovat svoje
příznaky, a pokud je nemají, mohou jít do
práce.

Sourozenci ve stejné domácnosti se mohou
vrátit do školy.
Dospělí v domácnosti mohou pokračovat v
práci, pokud nemají příznaky.
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Kdy se mohu vrátit do školy?
Pokud je váš test NEGATIVNÍ, nemáte příznaky,
ale byli vystaveni někomu s COVID-19:
 Musíte zůstat doma a izolovat se po dobu14
dnů od posledního dne vystavení riziku nákazy.
 Pokud jste obdrželi oznámení o expozici pouze
prostřednictvím aplikace výstražného
upozornění na COVID, již se od vás
nevyžaduje, abyste se izolovali, pokud je váš
test negativní.
Pokud je váš POZITIVNÍ:
 Musíte zůstat doma a izolovat se po dobu 10
dnů* po začátku příznaků.
 Pokud nemáte žádné příznaky, zůstaňte doma
po dobu 10 dnů* 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.

Členové domácnosti bez příznaků



Členové domácnosti mohou chodit do
školy/práce, pokud nemají příznaky.



Všichni členové domácnosti se budou muset
izolovat po dobu 14 dnů od posledního
kontaktu s osobou, která měla pozitivní test. Co
nejdříve si zajistěte otestování v testovacím
centru.

*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).
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