
Bojkovice 16. října 2021 

 

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče / zákonní zástupci, 

je mou povinností Vás informovat, že byl na naší střední škole, potvrzen případ 

onemocnění COVID-19.  Jedná se o paní učitelku Veroniku Pilkovou. Je třeba řešit 

kontakty ve středu 12.10. a 13.10. 2021.  Ve čtvrtek a v pátek již paní učitelka ve 

škole nebyla. 

Jedná se o žáky  2., 3. a 4. ročníku (+ 5 žáků z 1 ročníku – doučování Aj), které 

paní učitelka v úterý 12.10. a ve středu 13.10. učila. 

Pokud žákyně / žák není očkován proti Covidu-19 nebo v posledních 180 dnech 

neprodělal COVID-19 musí mu být nařízena karanténa do 27.10.2021. 

Nařízená karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho 

rodinné příslušníky. Prosím očekávejte doručení sms zprávy s odkazem na 

sebetrasovací formulář. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, tak Vás bude 

ohledně karantény telefonicky kontaktovat trasovací centrum hygienické stanice. Již 

dnes (v sobotu) je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma. Karanténní 

opatření budou nařízena v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního 

kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Karanténní opatření ukončuje ošetřující 

lékař Vašeho dítěte. Součástí karanténních opaření je i RT-PCR test na přítomnost 

viru SARS-CoV-2, který je nezbytný odstoupit v rozmezí 5. až 7. dne od 

posledního kontaktu (13. 10. 2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však 

do 10. dne.  

Žádáme Vás o sledování Vašeho zdravotního stavu do doby uplynutí maximální 

inkubační doby infekčního onemocnění (14 dní). U osob s posledním kontaktem 

s pozitivně testovanou osobou dne 13. 10. 2021 do 27. 10. 2021 včetně.  

V případě výskytu klinických obtíží kontaktujte prosím svého praktického lékaře a 

sdělte mu tuto možnou epidemiologickou souvislost.  Po tuto dobu bylo by vhodné 

v rámci prevence a ochrany osob ze svého okolí používat po celou dobu ve vnitřních 

prostorách školy náležitou ochranu dýchacích cest.  

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na mě buď telefonicky, nebo e-

mailem. 

 
Mgr. Jindřiška Beránková 

 
731 625 935 

reditelna@cirkevka-bojkovice.cz 
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