
Směrnice pro kontaktní osoby - COVID-19 - Výkon rozhodnutí zákona o ochraně před 
infekcemi (IfSG) pro kontaktní osoby 
 
Vážené dámy a pánové, 
 

Prosím čtěte následující zprávu pozorňe až do konce a poté si ji uložte! 
 

Byl/a jste uveden/a jako kontaktní osoba v souvislosti s pandémií SARS-CoV-2  

1.Tímto se v souladu s obecnou vyhláškou Karanténa kontaktních osob a podezřelých osob, 
izolace osob, které byly pozitivně testovány na coronavirus SARS- CoV-2" – Oznámení 
bavorského ministerstva zdravotnictví a péče ze dne  
14. dubna  2021, Az. G51s-G8000-2021/505-38 se nařizuje domácí izolace.  

 

Karanténa pro Vás začíná dnem, kdy jste byl/a naposledy v kontaktu s pozitivně 
testovanou osobou a končí nejdříve po 14 dnech a předložením negativního 
výsledku PCR nebo antigenního testu. 
např. 02.dubna 2021 s testem z 16.dubna 2021  

2.Kontakt je klasifikován jako blízký kontakt, pokud nastane jedna z následujících situací: 

• Osoby, které žijí ve stejné domácnosti jako vy 
• Blízký kontakt, tj. vzdálenost byla menší než 1,5 m, delší než 10 minut bez vhodné 

ochrany, např. při jízdě v autě  
• Konverzace s osobou méně než 1,5 m vzdálenou, bez ohledu na délku konverzace a bez 

odpovídající ochrany. 
• Současný pobyt s osobou ve stejné místnosti s pravděpodobně vysokou koncentrací 

infekčních aerosolů, bez ohledu na vzdálenost, po dobu delší než 10 minut, i když byla 
použita vhodná ochrana. 

• Osoby s přímým kontaktem se sekrety (kašel, kýchání, líbání) 

Odpovídající ochrana znamená, pokud jste vy a kontaktní osoba vždy a správně 
nosili ochranu úst a nosu nebo masku FFP2. 

• Uveďte všechny kontaktní osoby, se kterými jste byli blízkém  kontaktu poslední 3 
dny před provedením stěru, popřípadě před začátkem nemoci.  

• Zaznamenány musí být také kontaktní osoby, které: 
 jsou již plně očkováni 
 se zotavily během posledních 6 měsíců po PCR potvrzené infekci SARS-CoV-2 
 se zotavili z infekce potvrzené PCR a byli jednou očkováni. 
 Tato skupina po zkontrolování dat obecně nemusí být umístěna do karantény, ale 

obdrží e-mail s oznámením, že jsou bez příznaků a že by se měli nechat otestovat 
PCR testem pokud se u nich objeví příznaky onemocnění. 
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3.Úřední nařízení karantény (dokument) obdržíte automaticky v příštích několika dnech   e-
mailem, jen tehdy pokud se přihlásíte na náš portál kontaktních osoby na adrese 

  
 https://forms.landkreis-cham.de/formcycle/form/provide/1052/. 
 
Dokument o úředním nařízení karantény slouží k předložení zaměstnavateli. 
 

4. Otestujte koncept během karantény: 

• Testování PCR 1. den 

• Testování PCR mezi 5. až 7. dnem 

• PCR nebo testování antigenu 14. den (povinné!) ukončení karantény 

• Testování PCR, když se objeví příznaky nemoci, jako je horečka, kašel, ztráta čichu a 

chuti, rýma, bolest hlavy, průjem nebo celkový pocit nemoci. 

• Toto úzce propojené testování slouží k okamžité identifikaci infekce a v případě infekce 

vede k včasnému přenosu vašeho případu do kategorie „infikovaných osob“. Počáteční 

pozitivní test 14. den vaší karantény bohužel vede k následné 14denní izolaci jako 

infikované osoby. 

 

5.Upozornění: Jeden nebo více negativních výsledků testu během karantény Vás 
z karantény nepropouštějí. 

6. Výtěry vám odebere váš obvodní lékař po předchozí telefonické dohodě nebo dvě 
testovací centra v Chamu. Zde je nutná registrace na adrese 
https://corona.centogene.com/login. 

7. K ukončení karantény je nutný test PCR nebo test antigenu na SARS-CoV-2 
provedený proškolenou osobou! Tento test lze provést nejdříve 14. den vaší karantény. 
Karanténa končí, jakmile obdržíte negativní výsledek testu. Zdravotnímu úřadu se 
nepředkládá, provádí se namátkové kontroly. 

8. Pokud potřebujete přesně datovaný dokument o úředním nařízení karantény, můžete svůj 
negativní výsledek testu nahrát do svého osobního odkazu ve svém oznámení o karanténě 
nebo jej zaslat na corona@lra.landkreis-cham.de  Vaši žádost poznamenejte do e-mailu. 
Nemusíte čekat, až naše odpověď ukončí karanténu. 

9. Vlastní monitorování příznaků po ukončení karantény by mělo pokračovat další týden a 
pokud jsou přítomny příznaky nemoci, musí být okamžitě provedeno testování PCR. 

10. Během karantény nesmíte opustit svůj pozemek nebo byt. Výjimkou jsou návštěvy lékaře 
po předchozí telefonické dohodě s příslušnou praxí nebo cesty do testovací stanice. K tomu 
nepotřebujete povolení od zdravotního úřadu.  

Měli byste omezit své kontakty s ostatními osobami ve vaší domácnosti z hlediska prostoru a 
času: 

https://corona.centogene.com/login
mailto:corona@lra.landkreis-cham.de


• Nezdržovat se ve stejné místnosti 
• Stravovat se odděleně 
• Často si mýt ruce a správně kašlat a kýchat 
• Pro každého člena domácnosti vlastní ručník 
• Časté větrání 
• U malých dětí jako kontaktních osob přichází v úvahu, že se do izolace s 

dítětem odbere jeden z rodičů  

11. Informace o karanténě naleznete také na adrese: 

www.corona-katastrophenschutz.bayern.de 

www.lgl.bayern.de 

www.rki.de 

 

12. Bezpodmínečně nutné lékařské ošetření či vyšetření vykoná Váš praktický lékař po    

předchozí konzultaci po telefonu a na území BRD lékařská pohotovost na tel. čísle: 116 117, 

informujte vždy o Vašem kontaktu s nakaženou osobou! 

 

13.K předložení negativního výsledku testu mezi 5. až 7. dnem Vaši karantény doporučujeme 

členům Vaší domácnosti obecnou redukci dalších kontaktů: 

• nechoďte do škol, školek a na pracoviště 

• nenavštěvujte sportovní spolky, bazény nebo rozličné oslavy 

• testování rodinných příslušníků a známých je možné 

Pro rodinné příslušníky nemůžeme oznámení o karanténě vystavit, protože se nejedná o přímé 

kontaktní osoby. 

 

14.Pokud budete během karantény pozitivně testován/a, obdržíte obnovené oznámení. 

Pozitivní výsledky budou z laboratoří odeslány na příslušný zdravotní úřad.  
 

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám do budoucna vše dobré. 

 

S přátelským pozdravem 

Váš zdravotní úřad v Cham 

http://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/
http://www.lgl.bayern.de/
http://www.rki.de/

