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FIRMÁCH
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MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH - LEGISLATIVA


zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších přepisů



vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních nemocí a hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální péče, ve znění pozdějších předpisů



zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších
přepisů
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MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH
1. poskytovatel zdravotních
služeb


závodní lékař v rámci
ordinace (PLS)



ordinace jako ZZ v rámci
firmy

2. poskytovatel zdravotních
služeb ( PL, PLS)


preventivní péče poskytovaná
mimo zdravotnické zařízení

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCHPreventivní péče poskytovaná mimo zdravotnické
zařízení


poskytování péče mimo zdravotnickém zařízení dle §11a
odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování



udělení povolení rozhoduje krajský úřad



povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného
stanoviska krajské hygienické stanice
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Stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů


Záznam o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2



Jak hlásit?

bezodkladně, elektronicky



Kam hlásit?

do Informačního systému infekčních nemocí
(ISIN) a místně příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví



Antigenní testování hrazené ze zdravotního pojištění je možné
co 3 dny , v souladu s č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN



Testy hrazené státem je jako benefit (k využití pro mimořádné
testování)

Stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů
výsledky preventivního vyšetření POC antigenním testem:


a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pacient má klinické příznaky
onemocnění COVID-19, je považován za osobu s probíhajícím onemocněním COVID
19 – IZOLOCE, osoba bude trasována



b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pacient nemá klinické
příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytné zajistit konfirmační test na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, a to bez prodlení. Do doby
výsledku pacient musí přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost
zaměstnavateli



c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pacient má klinické
příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytné zajistit konfirmační test na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Do doby zjištění
výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR pacient přeruší výkon práce, oznámí tuto skutečnost
zaměstnavateli. Tato možnost se nepředpokládá, protože osoba s klinickými
obtížemi nejde do zaměstnání, ale je v péči PL

3

27.2.2021

UPOZORNĚNÍ


osobě, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 (laboratorně
potvrzené onemocnění COVID-19) a zůstává bez klinických
příznaků/známek onemocnění COVID-19, se po dobu 90 nenařizují
karanténní opatření.



osobě, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 (laboratorně
potvrzené onemocnění COVID-19) a zůstává bez klinických
příznaků/známek onemocnění COVID-19, po dobu 90nelze nařídit
povinnost absolvovat test.

MOŽNOSTI SAMOTESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH


PROZATÍM V JEDNÁNÍ – t.č. NESCHVÁLENÁ MOŽNOST



ZAJIŠTĚNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH PROSTŘEDNICTVÍM SAMOTESTOVÁNÍ



Hledá se řešení pro:

-zápis do systému ISIN
-správně provedený odběr
-vypsání e-žádanky pro konfirmaci
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ VE FIRMÁCH –
praktické zkušenosti
1. Odpovědnost zaměstnanců – benefity od zaměstnavatele
2. Dodržování základních minimálních protiepidemických opatření
-respirátory FFP2, jednorázové chirurgické roušky – nutno kontrolovat
zaměstnavatelem, vydávání na denní bázi, např. na 1 směnu,
- na roušce , respirátoru - zápis, datum vydání,
3. Pracovní skupiny (optimálně minimalizace , ve velkých firmách do 20 osob)
4. Jídelny, kantýny, šatny pouze po skupinách
5. Dezinfekce – plochy, povrchy, podlahy, kliky, nutno vždy mezi jednotlivými

směnami, skupinami
6. RUCE – VODA A MÝDLO !
7. Zdravotní dohled, filtr před vstupem

POZITIVNÍ OSOBA V KOLEKTIVU


Trasování osob v úzkém kontaktu



Při dodržení doporučeného opatření se týká vždy jen jedné skupiny



Epidemiologické šetření individuální, a to i při používání FFP2 s ohledem na
mutace



Zajištění kontaktu na zvoleného zástupce zaměstnavatele, který spolupracuje
s epidemiology na úrovni okresů
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OSOBA V KARANTÉNĚ V RODINĚ


Zaměstnanec chodí do práce, ikdyž má v domácnosti osobu v karanténě



POZOR NE V IZOLACI, Izolace znamená osoba pozitivně testovaná !



Doporučení:
- pokusit se zajistit režim individuální aby nedocházelo k mísení s
ostatními zaměstnanci
- antigenní testování

Děkujeme za pozornost
a přejeme pěkný zbytek
dne

6

