Povinnost separace: Informace pro osoby s pozitivním výsledkem testu (nákaza
koronavirem SARS-CoV-2)
Byli jste testováni na nákazu koronavirem SARS-CoV-2 a výsledek testu byl pozitivní. To nemusí nutně
znamenat, že se budete cítit nemocní, avšak můžete nakazit ostatní.
Nyní je vyžadována vaše součinnost a zodpovědný přístup.
Musíte¹ zajistit, abyste nenakazili další osoby. Proto se musíte po testování ihned odebrat do domácí
separace (izolace/karanténa).
Nyní máte následující povinnosti:
⮚ Musíte zůstat ve svém bytě nebo ubytování a smíte sami pobývat na zahradě, terase nebo
balkóně, které k němu patří.
⮚ Byt nebo ubytování můžete opustit pouze tehdy, když jdete na test nebo s předchozím
souhlasem hygienické stanice.
⮚ Pokud žijete v jedné domácnosti s dalšími osobami (např. rodina nebo komunita) a byli jste
s nimi v posledních dvou dnech v blízkém kontaktu:
o

musíte je ihned informovat o pozitivním výsledku svého testu a říci jim, že se musí také
ihned separovat. Hygienická stanice může udělit výjimky z povinnosti separace osobám,
které jsou kompletně naočkované a osobám, které v posledních šesti měsících samy prošly
nákazou koronavirem.

o

musíte se vzdát osobní blízkosti s příslušníky vaší domácnosti. To lze v jednom společném
bytě provést tak, že se „rozdělíte časově“ (například budete jíst jeden po druhém, ne
společně) a „místně“ (například budete pobývat v oddělených místnostech).

⮚ Nesmíte přijímat žádné návštěvy osob, které s vámi nežijí ve společné domácnosti.
⮚ Pokud jste měli pozitivní výsledek antigenního rychlotestu, musíte se bezodkladně nechat
dodatečně otestovat PCR testem, aby se výsledek testu potvrdil. To může provést místní lékař
nebo subjekt provádějící testování. Výjimečně se vyskytují tzv. „falešně pozitivní případy“. PCR
test vám v tomto případě poskytne větší jistotu. Případně si aktivujte aplikaci pro sledování
koronaviru Corona-Warn-App.
⮚ Informujte svého zaměstnavatele, že jste byli nakaženi koronavirem. Pokud je to možné
a necítíte se nemocní, můžete pracovat z domova. Pokud to možné není, existuje případně
možnost odškodnění. Na internetové stránce Zemského ředitelství Sasko (www.lds.sachsen.de)
najdete více informací k tomuto tématu.
⮚ Musíte se hlásit na hygienické stanici a podat informaci o výsledku testu. Musíte sdělit
hygienické stanici následující informace:
o

Své jméno, svou adresu, popř. e-mail a telefonní číslo

o

Jména příslušníků vaší domácnosti a dalších osob, se kterými jste v blízkém kontaktu. To
jsou zejména osoby, se kterými jste byli v kontaktu během posledních dvou dnů před
testem, resp. před výskytem příznaků, pokud
▪ k blízkému kontaktu došlo na více než 10 minut nebo

¹ podle všeobecného opatření ohledně separace osob, které byly v blízkém kontaktu s osobou nakaženou koronavirem,
osob podezřelých z nákazy a osob s pozitivním testem na nákazu koronavirem ve vašem okrese nebo městě ve
Svobodném státu Sasko – viz tamější internetový portál

▪ jste od sebe byli vzdáleni méně než 1,5 metru a ani jeden z vás neměl ochranu úst
a nosu
▪ jste se s příslušnou osobou zdržovali ve špatně větrané místnosti
o

Způsob testování (antigenní rychlotest nebo PCR test)

Podívejte se na internetové stránce vašeho okresu nebo města, jaké formuláře a kontaktní údaje
jsou k dispozici pro hlášení. Použijte je prosím!
⮚ Musíte informovat další osoby mimo vaši domácnost, se kterými jste byli v blízkém kontaktu,
o pozitivním výsledku testu a o předání jejich kontaktních údajů hygienické stanici. Upozorněte
tyto osoby na to, že mají u sebe také sledovat příznaky onemocnění a musí preventivně omezit
kontakty. Pokud osoby, se kterými jste byli v kontaktu, mohou dostat výjimku na základě
kompletního očkování nebo dříve prodělané nákazy, musí o tom být informována hygienická
stanice. Hygienická stanice rozhodne o výjimce ze separace.
⮚ Pokud byste se cítili nemocní: Nahlaste se na hygienické stanici a případně vyhledejte lékařskou
pomoc (sdělte, že máte pozitivní výsledek testu).
⮚ Zapište si do diáře, zda máte nějaké příznaky onemocnění a jaké to jsou. To může být důležité
pro stanovení data ukončení separace.
Kdy končí povinnost separace?
⮚ Po pozitivním antigenním rychlotestu: Pokud bude mít následný PCR test negativní výsledek,
končí vaše separace, jakmile výsledek zjistíte. To se týká i příslušníků vaší domácnosti. Musíte
ihned informovat hygienickou stanici. Máte právo nechat si negativní výsledek testu písemně
nebo elektronicky potvrdit.
⮚ Separace končí po 14 dnech od prvního prokázání (testu) nebo od počátku výskytu příznaků.
Hygienická stanice může učinit odlišná rozhodnutí a popřípadě nařídit další testování ke konci
čtrnáctidenního období.
⮚ Příslušníkům vaší domácnosti (osoby, se kterými jste byli v blízkém kontaktu), kteří jsou rovněž
v separaci, končí separace po 14 dnech, pokud se u nich nevyskytnou žádné příznaky. Osoby, se
kterými jste byli v kontaktu, se musí za určitých okolností separovat déle než vy. To může nastat
v případě, že se od vás nakazily a příznaky se objevily až později.
Na internetových stránkách vašeho okresu nebo města a na www.coronavirus.sachsen.de najdete více
informací o koronaviru a možnostech podpory.
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