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Příloha 17 – Postup při prodlužování karantény 

Úvodní karanténa v trvání 14 dní je na zahraniční pracovníky uvalena po překročení státní hranice určeným 

praktickým lékařem (viz příloha č. 6), ev. KHS. Skutečná (upravená
1
) délka úvodní karantény se upravuje 

tak, aby termín 14 dní byl dodržen pro celou tzv. širší skupinu – viz schéma v příloze 16. 

Pokud během upravené karanténní lhůty dojde k výskytu onemocnění (nebo k potvrzenému podezření
2
) 

COVID-19 v širší
3
 skupině, musí dojít k prodloužení karantény celé této skupiny. 

O prodloužení karantény rozhoduje ten, který vydal původní rozhodnutí (praktický lékař – podle seznamu 

v příloze 6, ev. KHS). Karanténa se prodlužuje o 14 dní od izolace nemocného nebo nakaženého
4
 od 

ostatních členů skupiny – všem členům širší skupiny. 

Nejbližší kontakty nemocného nebo nakaženého ze širší skupiny se podrobí odběrům vzorků na laboratorní 
vyšetření pro indikaci viru SARS-CoV-2 a budou přemístěni ze své ubytovny do vyhraženého ubytování 
kategorie 2 (viz příloha č. 9). Konkrétní rozhodnutí o výběru těchto osob učiní, na základě epidemiologického 
posouzení, ten, kdo bude o prodloužení karantény rozhodovat. 

Všichni tito pracovníci, kteří měli rizikový kontakt a jsou přemístěni do vyhraženého ubytování kategorie 2 
a jsou bez klinických příznaků, musí dodržovat následující pravidla: 

 Pracovat s respirátorem FFP2/NK95 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů, jeden respirátor 
může být používán nejdéle po dobu jedné směny. 

 Používat na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby (možno řešit 
organizačně časovým intervalem, po němž následuje desinfekce prostor). 

 Pracovat v takovém režimu práce a odpočinku během směny, aby se minimalizoval kontakt 
s ostatními pracovníky. 

 Každý den bezprostředně před odjezdem na pracoviště si změřit tělesnou teplotu a sdělit 
výsledek měření a svůj aktuální zdravotní stav a případně zdravotní obtíže svému nadřízenému. 

 Za dalších 5 dnů podstoupit opakovaný výtěr z nosohltanu s RT PCR vyšetřením na přítomnost 
viru SARS-CoV 2. 

Z ubytování v objektech kategorie 2 se mohou nejbližší kontakty nemocného/nakaženého vrátit na svou 
původní ubytovnu po oznámení dvou negativních laboratorních (odebraných s odstupem 5 dnů) výsledků 
všech, kteří tvoří ucelenou (uzavřenou) skupinu (E) v těchto objektech. 

Pokud se v objektech kategorie 2 objeví pozitivní záchyt, všem osobám ve skupině E se karanténa opět 
prodlužuje. Osoba s pozitivním výsledkem laboratorního vyšetření na přítomnost koronaviru bude převezena 
do ubytovny kategorie 3. 

 

 

                                                      
1
 Upravená karanténní lhůta – v této souvislosti se jedná o 14 dní od vstupu posledního člena skupiny, která spolu překročila 

hranic, bydlí spolu, cestuje spolu do/z práce a pracuje na stejném pracovišti 

2
 Podezření – v této souvislosti je význam: výskyt příznaků nemoci COVID-19, který nebyl uzavřen negativním laboratorním 

výsledkem 

3
 Širší skupina – skupina pracovníků, kteří společně překročili státní hranici, jsou společně ubytovaní (v jednom zařízení), společně 

jezdí do/z práce anebo spolu pracují na pracovním místě (sajtu) 

4
 Nakažený – osoba s laboratorně potvrzeným nálezem viru SARS-CoV-2 


