Pokyny pro testování – žáci/studenti
Testování:
- provádí se v souvislosti s návratem žáků a studentů k prezenční výuce včetně konzultací
žáků závěrečných ročníků v max. počtu 6;
- netýká se žáků a studentů, kteří přichází do školy na individuální konzultaci (1 žák +
1 učitel);
- od pondělí 19.4.2021 začnou dobrovolné konzultace závěrečných ročníků SŠ v počtu
max. 6 žáků – v tom případě musí být žáci i vyučující v první den konzultací testováni;
- pokud se na konzultaci dostaví žák, ubytovaný v domově mládeže a bude testovaný tam,
musí předložit potvrzení o negativním testu;
- testovaní budou pouze žáci, kteří nejeví známky akutního respiračního onemocnění
(zvýšená tělesná teplota a další);
- k testování se nemohou žáci nutit, ale bez testu se nemohou konzultací účastnit;
- testovat se nemusí žáci a studenti, kteří jsou v 90-ti denní lhůtě od prvního
pozitivního testu po onemocnění covid-19 (doloží potvrzením), a nebo absolvovali dvě
dávky očkování proti covid-19 a od aplikace 2. dávky uplynulo víc jak 14 dní
(doloží kopií certifikátu MZd.);
- v případě, že konzultace probíhají max. tři po sobě jdoucí dny, stačí testovat pouze 1x
týdně (první den). Pokud by probíhala konzultace víc než 3 dny (např. po, stř, čt), musí
být žák ve čtvrtek testovaný znovu, to znamená 2x týdně;
- pokud se žák nezúčastní konzultace a není tedy testovaný první den, musí být testovaný
ihned po příchodu do školy v následujících dnech;
- v případě, že žák přijde na konzultaci později (chybí při testování na začátku
konzultace), při vstupu do školy zavolá na telefonní číslo: Palachova 778 706 264,
474 778 116; Moskevská 474 778 159; Teplice 778 706 270 a vyčká příchodu
pracovníka, který provede test;
- v případě, že je žák pozitivní, nesmí se účastnit plánované konzultace a ihned odchází
domů. Doporučuji informovat o skutečnosti též zákonného zástupce s tím, že musí
kontaktovat praktického lékaře svého dítěte.
- administrace: na vytvořeném formuláři – zaměstnanec, provádějící testování, zaškrtne
výsledek testu a potvrdí svým podpisem. Výsledky testů je nezbytné nahlásit
v sekretariátu školy (záznamy do centrálních registrů).

Pozn.:
Pokud je žák/student testovaný v odběrovém místě RT-PCR testem, nebo antigenním testem a
předloží potvrzení, které není starší 48 hodin, nemusí být testován ve škole.

