Co mám dělat, když

MÁM NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
Negativní výsledek testu znamená, že v tuto chvíli u Vás nebylo prokázáno onemocnění
COVID-19. Následující pravidla se pro Vás liší podle důvodu, proč jste byl/a testován/a,
proto si důkladně přečtěte následující text.

1

MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

 Přestože se cítíte nemocný/á, onemocnění COVID-19 u Vás nebylo prokázáno. Prav-

děpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění.

 Kontaktujte co nejdříve svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE (či jiného lékaře, který Vaše

vyšetření indikoval), informujte ho o výsledku Vašeho testu a domluvte se na dalším
postupu.

 V případě závažného zhoršení (např. dušnost) Vašeho zdravotního stavu volejte Zdra-

votnickou záchrannou službu (telefon 155)

2

BYL/A JSTE V KONTAKTU S NAKAŽENOU OSOBOU

Osoby, které byly ve významném kontaktu s nakaženým, je třeba testovat z důvodu včasného dohledání dalších nakažených osob, aby se zamezilo dalšímu šíření onemocnění
COVID-19. Protože se toto onemocnění může projevit i za delší dobu od kontaktu s nemocnou osobou, nevylučuje negativní test zpočátku karantény možnost, že se u Vás onemocnění COVID-19 projeví o několik dní později a můžete být infekční. Z tohoto důvodu musíte
dodržovat pravidla KARANTÉNY, abyste případně nešířil/a onemocnění nevědomě na další
osoby:
 Zůstaňte doma a i přesto, že se cítíte zdráv/a, a vyhýbejte se kontaktu s lidmi.
 Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého PRAKTICKÉHO

LÉKAŘE, který Vás bude informovat o dalším postupu a poučí Vás.


Pokračujte v domácí KARANTÉNĚ a to na dobu, kterou stanoví Váš praktický
lékař.

 Poté telefonicky kontaktujte svého ZAMĚSTNAVATELE a informujte ho o Vaší situaci.
 Zpozorujete-li na sobě během KARANTÉNY příznaky onemocnění COVID-19 (tep-

lota nad 37,3°C, suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací
obtíže), kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a domluvte se na dalším
postupu.
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TEST NA VLASNÍ ŽÁDOST (SAMOPLÁTCE)

Onemocnění COVID-19 u Vás nebylo prokázáno, proto se na Vás nevztahují žádná karanténní
opatření.

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE STANOVENÁ PRAVIDLA
A POMÁHÁTE TAK CHRÁNIT SEBE I SVÉ OKOLÍ.

