
MANUÁL K SAMOTESTOVÁNÍ COVID-19 
(vychází z doporučení svazu průmyslu, dopravy a mimořádných opatření vlády ČR) 

 
 
Cílem povinného preventivního samotestování s využitím antigenních testů je včasné odhalení 
infekčních osob, zabránění zavlečení nákazy do pracovních kolektivů a zamezení dalšího šíření 
nákazy. 
 
V případě zájmu o kompenzaci je nutné použít k samotestování antigenní testy schválené 
ministerstvem zdravotnictví ČR. Aktuální seznam schválených antigenních testů a distributorů 
k samo-testování, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 NV č. 56/2015 Sb., 
naleznete: 
 
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 
 
Testování se nemusí provádět u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-
19, uplynula doba jejich karantény, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního 
pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti 
se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR 
testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které 
nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
 
V případě pozitivního testu:  
odběrový tým (zaměstnavatel):  
– neprodleně informuje o výsledku testu zaměstnance a vyžádá si od něho kontaktní údaje 
praktického lékaře 
– telefonicky informuje jménem zaměstnavatele praktického lékaře (PLS, KHS) o pozitivním 
výsledku antigenního testu u zaměstnance 
 – zajistí trasování v rámci firmy 
 
zaměstnanec: 
– bezodkladně opustí pracoviště 
– o pozitivním výsledku testu informuje svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny 
– je povinen podrobit se konfirmačnímu PCR testu 
 
Do obdržení výsledku PCR testu, který Vám bude zaslán SMS zprávou, je nutné dodržovat 
karanténní opatření proti přenosu onemocnění. V případě potvrzení pozitivního výsledku i testem 
PCR je nutné pokračovat v režimu karantény. Karanténa pro osoby s pozitivním výsledkem PCR 
testu je povinná. 
 
 
Karanténa:  
Od 1. března 2021 se prodlužuje doba pro karanténu tzv. rizikových kontaktů na 14 dnů od 
posledního kontaktu s pozitivní osobou. V případě pozitivního výsledku PCR testu začíná běžet 
karanténa na 14 dní od provedení tohoto PCR testu. 
 
Doporučení KHS jak se chovat v karanténě: 
https://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12988 
 
I nadále platí, že do izolace nebudou muset bezpříznakové osoby, které COVID-19 
prodělaly před nanejvýš 90 dny. Tyto osoby nebudou muset ani do karantény a s nimi i 
lidé, kteří absolvovali kompletní očkování, od kterého uplynulo alespoň 14 dní. 
 
 
 


