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Kritéria pro ukončení karanténních opatření u osob s neprovedeným laboratorním
vyšetřením nebo laboratorně nepotvrzeným onemocněním COVID-19 (kontakty)
Kritéria vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků
nemoci, možnostech přenosu a výsledků laboratorních vyšetření u osob, které byly v kontaktu
s pacientem s prokázaným onemocněním COVID-19 nebo se vrátily ze zemí se zvýšeným
rizikem výskytu této nákazy.
Osobám, u kterých byla nařízena karanténa (kontakt s COVID-19 pozitivním pacientem,
případně návrat z rizikových zemí) může být po splnění níže uvedených klinických a
laboratorních kritérií karanténa ukončena. Karanténní opatření ukončuje registrující praktický
lékař. V případě, že se jedná o osobu, který nemá svého registrujícího praktického lékaře, pak
karanténu ukončuje místně příslušná KHS.
Rozhodnutí o ukončení domácí karantény vychází z následujících kritérií:
1. Časový interval od nařízené karantény.
2. Klinický stav.
3. Výsledku laboratorního vyšetření – Rapid testu.
Kritéria pro ukončení domácí karantény osoby v riziku nákazy COVID-19
•
•

•
•
•

•

Uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené domácí karantény.
Nepřítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19. Osoba je bez zdravotních
potíží dosud známých pro COVID-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (teplota
< 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu).
Provedení krevního testu z kapilární krve na přítomnost protilátek - Rapid Testu (RT)
nejdříve za 14 dnů od nařízené karantény.
Negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v RT.
V případě, že byl osobě, nejdříve za 14 dnů od nařízené karantény, z jakéhokoli důvodu
proveden PCR test z výtěru z horních cest dýchacích, lze při jeho negativním výsledku
a splnění uvedených kritérií, karanténu ukončit. V tomto případě, se RT neprovádí.
V případě pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG v RT se
indikuje provedení PCR vyšetření a osoba se odešle k provedení PCR do odběrového
místa. Do obdržení výsledku PCR testu se karanténa neukončuje. Další postup (viz
Algoritmus testování COVID-19 k ukončení karantény).

Po ukončení karantény musí být osoba poučena o nutnosti i nadále sledovat svůj zdravotní
stav, dodržovat základní hygienická pravidla, včetně nutnosti častého mytí a dezinfekce rukou.
Výsledek Rapid testu se zaznamená do zdravotní dokumentace vyšetřované osoby.
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Interpretace výsledků RT:
•
•

•

•

IgM a IgG negativní – osoba nákazu COVID-19 pravděpodobně neprodělala.
IgM negativní a IgG pozitivní – osoba nákazu COVID-19 pravděpodobně prodělala,
má přítomné pouze anamnestické protilátky. U těchto osob přesto nelze vyloučit
přítomnost viru v dýchacích cestách, proto je nutné indikovat a odeslat provést
vyšetření RT-PCR výtěru z dýchacích cest. Karanténa se NEUKONČUJE!
IgM pozitivní a IgG pozitivní – osoba nákazu COVID-19 pravděpodobně prodělala a
může být infekční pro své okolí. V tomto případě je nutné indikovat a co nejdříve
provést RT-PCR vyšetření z výtěru horních cest dýchacích. Karanténa se
NEUKONČUJE! Praktický lékař nařídí domácí izolaci.
IgM pozitivní a IgG negativní – osoba pravděpodobně prodělává akutní nákazu
COVID-19 a může být infekční pro své okolí. V tomto případě je nutné indikovat a co
nejdříve provést RT-PCR vyšetření z výtěru horních cest dýchacích. Karanténa se
NEUKONČUJE! Praktický lékař nařídí domácí izolaci.

V případě, že se osoba k provedení Rapid testu nedostaví, oznámí praktický lékař tuto
skutečnost místně příslušnému OOVZ.
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