Dle Mimořádného opatření MZ s platností od 1.3.2021
KARANTÉNA
NAŘIZUJE SE
Asymptomatické osobě mimo společnou domácnost:
- od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou karanténa 14 dnů
- PCR test 5.-7. den (nejpozději 10. den) od posledního kontaktu
s pozitivní osobou
- pokud bude PCR negativní, zůstává v karanténě 14 dnů
- pokud nebude osoba testována, karanténa 14 dnů (výjimečná situace,
kdy se nepodaří provést PCR test do 10. dne od kontaktu)
Asymptomatické osobě ve společné domácnosti:
- PCR test 5.-7. den (nejpozději 10. den)
- karanténa 21 dnů od data prvního odběru pozitivního člena rodiny v
případě negativního výsledku PCR u vyšetřených členů domácnosti
Při pozitivním PCR se nařizuje izolace v minimální délce 14 dnů (viz.
algoritmus izolace). Symptomatické osobě v době karantény (objeví se
příznaky onemocnění) – provede se PCR test.

UKONČENÍ
Mimo společnou domácnost:
- u negativního PCR testu - po 14 dnech
- v případě, že se nepodaří provést PCR v průběhu 10 dnů od posledního
kontaktu s pozitivním jedincem – za 14 dnů od posledního kontaktu
Ve společné domácnosti:
- nejdříve po 21 dnech od data pozitivně testované osoby

NENAŘIZUJE SE
Asymptomatickým osobám:
- které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a
neuplynulo od prvního pozitivního testu více než 90 dnů
- které jsou plně očkovány v případě dvoudávkového schématu
proti COVID-19 a od poslední dávky uplynulo více než 14 dní
- které jsou očkovány proti COVID-19 v případě jednodávkového
schématu a uplynulo více než 14 dní

V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19
v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu
s pozitivně testovanou osobou se nařídí PCR test a pokud je
pozitivní, nařizuje se izolace.

Dle Mimořádného opatření MZ s platností od 1.3.2021
IZOLACE
NAŘIZUJE SE

NENAŘIZUJE SE

min. 14 dnů ode dne odběru:
- osobě s pozitivním PCR testem
- osobě s pozitivním POC antigenním testem

Asymptomatickým osobám:
- které prodělaly laboratorně potvrzené
onemocnění COVID-19 a neuplynulo od
prvního pozitivního testu více než 90 dnů

UKONČENÍ
Osoba asymptomatická
- po 14 dnech od pozitivního testu
(bez dalšího kontrolního PCR testu)
Osoba symptomatická
- min. po 14 dnech a současně min. 3 dny bez
klinických příznaků (do vymizení příznaků), bez
dalšího kontrolního PCR testu

