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Vážení,

na základě nových doporučení WHO a ECDC klinická skupina ministerstva KS COVID 
připravila aktualizaci algoritmů testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny nové 
poznatky k ukončování karanténních opatření. V přílohách zasílám aktualizovaný 
algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby 
s potvrzenou nákazou COVID-19 a aktualizovaný algoritmus následného testování 
metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19. Zároveň přikládám 
Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů 
v době pandemie onemocnění COVID-19 a Doporučený postup OSPDL ČLS JEP 
k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno 
pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.

Žádám Vás, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, 
a to počínaje dnem 15. září 2020.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem /

/
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Přílohy:
Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby 
s potvrzenou nákazou COVID-19 - KARANTÉNA + Algoritmus následného testování 
metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19 (PCR pozitivních) - IZOLACE 
Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů 
v době pandemie onemocnění COVID-19
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění 
v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné 
zástupce dítěte (rodiče)

Rozdělovník:

Krajské hygienické stanice 
Hygienická stanice hl. m. Prahy 
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Ministerstvo obrany, hlavní hygienik
Ministerstvo vnitra, ředitel odboru zdravotnického zabezpečení
Poskytovatelé zdravotních služeb přímo řízené MZ
Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP
Společnost infekčního lékařství ČSL JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR
Sdružení praktických lékařů České republiky
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
Generální ředitelství vězeňské služby ČR
Asociace krajů ČR

Na vědomí:
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - náměstek pro zdravotní péči MZ ČR 
Oddělení krizové připravenosti MZ 
Klinická skupina COVID MZ
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 131941494-25785-
200914154521, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
14.9.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

131941494-25785-200914154521

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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