
 

 

  

 

25. novembra 2021 

 

Vážený rodič, 

 

Chceli by sme vám predstaviť aktualizovaný plán zabezpečenia antigénového testovania 

detí, ktoré nemajú príznaky ochorenia, no v ich triednom module je potvrdený prípad 

ochorenia COVID-19.  

 

V prípade, ak sa u vášho dieťaťa objavia príznaky ochorenia COVID-19, vrátane 

kašľa, dýchavičnosti, vysokej teploty a bolesti hrdla, najlepším spôsobom ako 

zabrániť šíreniu infekcie je, aby vaše dieťa ostalo v domácej izolácii a následne by 

ste ho mali registrovať na COVID-19 PCR testovanie. Prihlásenie na PCR testovanie 

môžete zabezpečiť prostredníctvom tohto linku: 

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

 

Deti, ktoré majú príznaky infekcie, by nemali absolvovať testovanie prostredníctvom 

antigénového testu, ale mali by ostať v domácej izolácii a podstúpiť PCR test na 

ochorenie COVID-19. V prípade, ak má rodič/zákonný zástupca obavy o zdravotný 

stav svojho dieťaťa, môže sa ako za bežných okolností obrátiť na príslušného 

praktického lekára. 

 

Od 29. novembra 2021 žiadame, aby v prípade, ak rodič alebo zákonný zástupca získa 

pozitívny výsledok PCR COVID-19 testu svojho dieťaťa, okamžite kontaktoval riaditeľa 

školy, ktorú dieťa navštevuje a oznámil mu túto informáciu. 

 

Riaditeľ školy následne rodičovi/zákonnému zástupcovi oznámi, že škola kontaktuje 

rodičov detí v rovnakom triednom module s cieľom informovať ich o spôsobe bezplatnej 

registrácie ich detí na antigénové testovanie prostredníctvom bezplatného telefónneho 

čísla. Riaditeľ školy tiež nesmie s rodičmi zdieľať akékoľvek osobné údaje iného dieťaťa. 

 

Antigénové testovanie je potenciálne dodatočné opatrenie na zabránenie prenosu 

ochorenia COVID-19 (koronavírusu). Testy si môžete urobiť sami doma. Testovaciu vzorku 

nie je potrebné posielať do laboratória, výsledok testu dostanete v priebehu pätnástich 

minút. 

 

Ak sa ochorenie potvrdí iba v jednom module, antigénové testovanie sa poskytne len 

deťom z tohto modulu. Ak sa v oboch triednych moduloch potvrdia dva samostatné prípady 

ochorenia COVID-19, kontaktovaní budú rodičia alebo zákonní zástupcovej celej triedy, 

ktorým budú následne poskytnuté informácie, ako požiadať o antigénové testy.  

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Pri objednávaní antigénového testu na bezplatnom telefónnom čísle bude potrebné uviesť 

meno a adresu pobytu vášho dieťaťa spolu s registračným číslom školy, ktoré vám škola 

poskytne.  

 

Tieto testy sa bezplatne doručia priamo rodičom alebo zákonným zástupcom na ich adresu 

pobytu. Rodič sa však môže sám rozhodnúť, či chce test vykonať. HSE pripravilo návod 

a video o testovaní. Všetky podrobnosti nájdete v balení antigénového testu. 

 

HSE odporúča, aby rodičia/zákonní zástupcovia vykonali prvý antigénový test svojho 

dieťaťa v deň, keď obdržia testovaciu súpravu, druhý test by mali urobiť o dva dni neskôr. 

Následne, o 2 dni po druhom testovaní by mali urobiť ďalší test. 

  

Deti v module s potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 môžu naďalej navštevovať 

školu v prípade, ak nemajú príznaky ochorenia a potvrdený pozitívny výsledok testu 

na ochorenie COVID-19 (antigén alebo PCR). V prípade, ak sa u vášho dieťaťa 

kedykoľvek objavia príznaky ochorenia, dieťa by malo ostať v domácej izolácii a malo 

by sa registrovať na COVID-19 PCR testovanie. PCR testovanie zabezpečte aj 

v prípade, ak má dieťa s príznakmi negatívny (nezistený) výsledok antigénového testu.  

 

V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu, je dôležité, aby vaše dieťa ostalo 

v domácej izolácii a aby ste ho prihlásili na PCR COVID-19 testovanie prostredníctvom 

online portálu HSE. 

 

Internetový portál HSE vám poskytne QR kód, ktorý umožňuje nahrať výsledok testu na 

portál HSE. Tieto informácie sú veľmi dôležité na posúdenie situácie ohľadne pandémie 

ochorenia COVID-19.  

 

Riaditelia škôl boli vyzvaní, aby s rodičmi nezdieľali akékoľvek informácie, ktoré by mohli 

identifikovať konkrétny pozitívny prípad ochorenia COVID-19.  

 

Účasť na antigénovom testovaní je založená na báze dobrovoľnosti, preto nie je potrebné, 

aby rodičia školu informovali o tom, že požiadali o antigénové testovanie alebo vykonali 

negatívne antigénové testy. 

 

Deti, ktoré sú zdravé, by mali naďalej navštevovať školu prezenčne bez ohľadu na to, či 

antigénové testovanie podstúpili alebo nie. 

 

Antigénové testovanie vášho dieťaťa je založené výlučne na rozhodnutí rodiča alebo 

zákonného zástupcu a nebude mať vplyv na vzdelanie a skúsenosti vášho dieťaťa 

nadobudnuté v škole.  

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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Program dobrovoľného antigénového testovania je dodatočným opatrením na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19 a nenahrádza aktuálne dôležité opatrenia v oblasti verejného 

zdravia vo vašej škole.  

 

Preto vás žiadame, aby ste naďalej svojim deťom pripomínali dôležitosť prijatých opatrení 

potrebných na zatavenie šírenia infekcie. 

 

S úctou, 

 

 Deidre Shanley 

asistentka generálneho tajomníka 

 

 

 

 

 

 

 


