
POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VÚLHM - Strnady  

 

 Použité testy: BIOSYNTEX COVID-19 Ag BSS 

 Termín testování:  pondělí   7:30 – 9:30 

ostatní pracovní dny  ráno dle předchozí dohody  

s L. Tesařem (602 342 846) 

 Místo testování: velká zasedací místnost 

 

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

 Před vstupem do testovací místnosti si zaměstnanci vyzvednou TESTOVACÍ FORMULÁŘ;  

při prvním použití do něj vyplní hůlkovým písmem jméno, útvar, číslo mobilního telefonu a 

podepíší souhlas se zpracováním osobních údajů;  

vždy vyplní aktuální datum do tabulky. 

 Po vstupu do testovací místnosti si zaměstnanec dezinfikuje ruce. 

 Poté obdrží zaměstnanec výtěrový tampón z testovací sady a provede odběr vzorku z nosních 

dírek dle návodu, poté výtěrový tampón předá přítomné laborantce spolu s předvyplněným 

TESTOVACÍM FORMULÁŘEM. 

Ochrannou roušku či respirátor smí zaměstnanec sundat pouze na dobu nezbytně nutnou 

k provedení výtěru!  

 Po předání výtěrového tampónu a testovacího formuláře si zaměstnanec opět dezinfikuje ruce 

a opustí testovací místnost. Do doby oznámení výsledků testu se bude zdržovat ve své 

kanceláři bez kontaktů s ostatními zaměstnanci. 

 Výsledky testu budou zaznamenány do testovacího formuláře a budou zaměstnanci oznámeny 

telefonicky. Pozitivní výsledek testu bude oznámen okamžitě, negativní výsledek testu bez 

zbytečného prodlení.  

 Při negativním výsledku testu je zaměstnanci povolen pobyt na pracovišti za dodržení všech 

hygienických podmínek stanovených příkazem ředitele 1/2021. Negativní výsledek testu 

nezaručuje na 100 %, že nejste nakaženi, dodržujte tedy nadále veškerá hygienická pravidla.   

 Při pozitivním výsledku testu zaměstnanec bezodkladně opustí pracoviště do místa svého 

aktuálního bydliště a uvědomí bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele 

zdravotních služeb a dále postupuje dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 

MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN 

 

TESTOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI NENÍ POVINNÉ PRO 

1. Zaměstnance vykonávající práci na dálku (home-office). 

2. Zaměstnance, kteří podstoupili v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-

CoV-2, či antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 mimo pracoviště a doloží 

tuto skutečnost prokazatelnými výsledky testu vedoucímu útvaru. 

3. Zaměstnance, kteří doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 

uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR 



testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

4. Doklady k doložení výjimek uvedených v bodech 2) a 3) předkládají zaměstnanci vedoucím 

útvarů, kteří evidují uvedené skutečnosti i období, po které zaměstnanec není povinný 

absolvovat testování na pracovišti.  


