
 

Rozhodnutí ředitelky střediska 

Diakonie Valašské Meziříčí ze dne 1.9.2021 

Testování pracovníků sociálních a zdravotních služeb od 
1.9.2021  

na COVID – 19 dle nařízení MZ ze dne 30.srpna 2021 
 

Na základě závazného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 

32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30.srpna 2021 se zavádí povinné testování, tj. preventivní 

vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 formou antigenních testů 

s frekvencí jedenkrát za 7 dní u všech pracovníků služeb, kteří přicházejí do kontaktu 

s pacienty a uživateli služeb: 

1. Zdravotnické zařízení – hospic CITADELA 

2. Odlehčovací služby pobytové 

3. Sociálně zdravotní lůžka 

4. Domov se zvláštním režimem 

5. Chráněné bydlení 

Jedná se o zaměstnance, brigádníky, dobrovolníky, stážisty a osoby pracující na 

živnostenské oprávnění v přímé i nepřímé péči, kteří se dostávají do kontaktu s pacienty a 

uživateli služeb. 

Vyšetření se neprovádí, pokud pracovník: 

1. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 před termínem pravidelného preventivního vyšetření podle bodu 1 s 

negativním výsledkem 

2. byla očkována proti onemocnění Covid – 19 a doloží národní certifikát o 

provedeném očkování nebo certifikát dle nařízení EU o digitálním certifikátu – údaje 

musí být ověřitelné dálkovým přístupem z písemného potvrzení 

3. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 

dní 

Rozhodnutím MZCR je pro stanovené pracovníky toto nařízení platné od 1.9.2021 do 

odvolání. 

 

 



 

V případě, že bude výsledek testu pozitivní, je postup následující: 

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické 

příznaky onemocnění covid-19, je považován za osobu s probíhajícím 

onemocněním covid-19, bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost 

zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu, 

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá klinické 

příznaky onemocnění covid-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit 

výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a 

telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství k určení dalšího postupu. 

 

Celé znění mimořádného opatření je k dispozici u vedoucích zařízení a na webu MZCR:  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-testovani-

zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-

2021.pdf  

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 1.9.2021         Mgr. Květoslava Othová, ředitelka  
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