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Datum: 13. 11. 2020

Věc: Informace pro vedení a rodiče dětí - MŠ Stachy č.p. 341,
Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru
(COVID-19) v MŠ Stachy, Stachy 341, 384 73 Stachy, prosíme předat informaci rodičům dětí této
školy.
V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu
s COVID pozitivní osobou dne 9. 11. 2020 (tj. datum posledního kontaktu). Tyto osoby byly
vytrasovány telefonicky dne 13. 11. 2020 s ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy.
Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob potrvá nejméně do 19. 11.
včetně.
Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu do 19. 11. 2020. Je nutné
kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky
na odběr. Pokud se nepodaří odběr provést nejpozději 19. 11., karanténa dítěte bude
prodloužena do 23. 11. 2020 (včetně) bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě
NEMÁ příznaky onemocnění.
Totéž platí pro pedagogy a THP pracovníky, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID
pozitivním, ale odběr je u nich nutný. Karanténu a el. žádanku jim vystaví jejich praktický
lékař.
Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.
Na odběr do nemocnice v Prachaticích musí rodiče děti objednat sami – www.nempt.cz – objednání
k testu COVID – 19.
Další odběrová místa jsou v Č. Budějovicích – u nemocnice a v areálu letiště Planá. Podrobné
informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB. Bez objednání
provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).
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