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Vážený rodiči, 

 

Zde je aktualizace plánů na zajištění použití antigenního testu za určitých okolností u dětí, 

které jsou asymptomatické a jsou součástí školní skupiny, ve které byl potvrzen případ 

COVID-19. 

 

Nejdůležitějším způsobem ochrany před jakýmkoli dalším šířením infekce je to, že 

pokud má vaše dítě jakékoli příznaky COVID-19, včetně nového výskytu kašle, 

dušnosti, vysoké teploty, bolesti v krku, mělo by se doma izolovat a vy byste jej měli 

objednat na test COVID-19 PCR. PCR testování může být objednáno zde: 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

U dětí, které mají příznaky by neměly být použity antigenní testy. Tyto děti by měly 

zůstat doma a objednány na PCR test na Covid-19. Pokud má rodič/opatrovník 

jakékoliv obavy o své dítě, měl by se jako obvykle obrátit na svého praktického 

lékaře.  

  

Počínaje 29. listopadem 2021, žádáme rodiče nebo opatrovníka, který obdrží pozitivní 

(detekovaný) výsledek testu PCR COVID-19 svého dítěte, aby neprodleně kontaktoval 

ředitele školy svého dítěte a informovali jej o tom.  

 

Ředitel pak tomuto rodiči/opatrovníkovi sdělí, že bude kontaktovat rodiče ostatních dětí ve 

školní skupině jejich dítěte a poskytne jim podrobnosti o tom, jak mohou zdarma objednat 

antigenní testy pro své děti na bezplatném telefonním čísle. Od ředitele je vyžadováno, aby 

rodičům nesděloval žádné osobní údaje týkající se jiného dítěte. 

 

Antigenní testy jsou potenciálním dalším opatřením, které pomáhá chránit před přenosem 

COVID-19 (koronaviru). Tyto testy si děláte sami doma. Testovaný vzorek nemusí být 

odeslán do laboratoře. Výsledky obvykle získáte do 15 minut.   

 

Pokud se to týká pouze jedné skupiny, budou antigenní testy nabídnuty pouze dětem v této 

skupině. Pokud existují dvě skupiny se samostatně potvrzenými případy COVID-19, budou 

kontaktováni rodiče nebo opatrovníci dětí v celé třídě a budou jim poskytnuty informace, jak 

mohou požádat o antigenní testy.  

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/


 

….. 

2 

Při kontaktování na bezplatném telefonním čísle určeném pro objednání testu budete 

muset uvést jméno a adresu vašeho dítěte spolu s registračním číslem školy, které vám 

škola poskytne. 

 

 

 

Tyto testy budou zdarma doručeny přímo rodičům nebo zákonnému zástupci na jejich 

domácí adresu a rodič dítěte se může rozhodnout, zda chce testy provést. HSE (irská 

státní zdravotní správa) připravila návod a video pro rodiče. Kompletní údaje najdete v 

balení antigenního testu.  

 

HSE doporučuje, aby rodiče/zákonní zástupci provedli první antigenní test u svého dítěte v 

den, kdy obdrží testovací sadu, druhý test by měli provést o 2 dny později a třetí test 2 dny 

poté.  

 

Děti ze skupiny s potvrzeným případem COVID-19 mohou pokračovat ve školní docházce, 

pokud nemají žádné příznaky a nemají pozitivní výsledek testu na COVID-19 (antigen nebo 

PCR). Kdykoliv se u vašeho dítěte objeví příznaky, měly by být izolovány doma a měli 

byste jej objednat na COVID-19 PCR test.  Měli byste tak učinit i v případě, že má dítě 

antigenní test negativní (nedetekovaný) výsledek. 

 

Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní, je důležité, aby se vaše dítě izolovalo doma, 

přičemž je třeba objednat COVID-19 PCR test online na portálu pro testy HSE. 

  

Bude poskytnut QR kód, který rodičům umožní nahrát výsledek testu a informovat HSE. 

Tyto informace jsou velmi důležité pro pochopení pandemie Covid-19.  

 

Ředitelé škol byli požádáni, aby rodičům nesdělovali žádné informace, které by mohly 

identifikovat pozitivní případ COVID-19.  

 

Účast na antigenním testování je dobrovolný program, proto není nutné, aby rodiče škole 

sdělovali informace o tom, zda si vyžádali antigenní testy a podstoupili test jako negativní. 

  

Děti, které se cítí dobře, by měly i nadále chodit do školy, ať už se účastní antigenního 

testování či nikoliv.  

 

Rozhodnutí provést antigenní testování u dítěte je zcela na rodičích a opatrovnících a 

nebude mít žádný dopad na vzdělání nebo zážitky vašeho dítěte ve škole. 

 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/


 

….. 

3 

Dobrovolný program antigenního testování je doplňkovým opatřením a nenahrazuje velmi 

důležitá opatření v oblasti veřejného zdraví, která jsou v současné době uplatňována ve 

vaší škole. 

 

Nadále vás žádáme, abyste svým dětem připomínali důležitost těchto opatření k zastavení 

šíření infekce.  

 

 

S úctou 

 

Deirdre Shanley  

Assistant Secretary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


