Souhlas s testováním žáků
poskytovatelem zdravotních služeb
(COVID-19)
Vážení zákonní zástupci,
ve snaze zjednodušit a zkvalitnit testování Vašich dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2 Vám ve
spolupráci se zřizovatelem nabízíme možnost provedení neinvazivních testů poskytovatelem
zdravotních služeb. Jedná se o profesionální tým zdravotníků, který je schopen na půdě školy otestovat
děti i zaměstnance. V případě pozitivního antigenního výsledku je tento tým schopen provést na místě
PCR test. A to i v případě pozitivního testu ve čtvrtek, kdy je nutné celou třídu odeslat do karantény a
otestovat. Tyto služby pro Vás a Vaše děti budou zajištěny v budově školy a Vy se nemusíte nikam
objednávat a nikde čekat.
Tato služba Vašim dětem zaručí profesionální přístup proškolených zdravotníků, kvalitní a spolehlivé
testy s nižší čekací dobou na výsledek (do 7,5 minut). Škole odlehčí s organizací a administrativou a
v neposlední řadě s likvidací nebezpečného odpadu.
Poskytovatelem zdravotních služeb je společnosti VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o., která používá
testy Antigenní testy COVID-19 Ag – Humasis, informace k testům viz příloha č. 1. Spolehlivost
testů, viz příloha č. 2.
Zdravotní služby Vašim dětem budou poskytovány na základě mimořádného opatření č. j. MZDR
47828/2020-10/MIN/KAN a jeho následných aktualizací, ze kterého plyne nárok bez finanční
spoluúčasti pro každého účastníka veřejného zdravotního pojištění na antigenní testování každé 3
dny.
Děkujeme za Vaše vyjádření, zda o bezplatnou službu budete mít zájem.
Nabídka vychází z aktuální legislativy:
Mimořádným opatřením č. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je každá škola povinna zajistit
samotestování žáků základních škol pomocí testů, které jsou jí distribuovány ze státních rezerv.
Mimořádné opatření připouští několik výjimek, kdy samotestování není nutné provádět. Tato
informace je obsažena v článku II. bod b), viz:
„má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví k provádění testů“
Osobní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, zdravotní pojišťovna, telefonní
kontakt) i odebrané vzorky budou předány laboratoři VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Praha,
Českomoravská 2510/19, která testy zpracovává a následně vyhodnocuje. V rámci testování na
přítomnost viru SARS-CoV-2 výše uvedenou společností nebudou osobní údaje dětí a zaměstnanců ze
strany školy žádným dalším způsobem zpracovávány ani jinak sdíleny.
V případě pozitivního výsledku testu budou osobní údaje dětí v zákonném rozsahu předány ze strany
výše uvedené společnosti příslušné hygienické stanici.
Osobní údaje budou uloženy zabezpečeně a budou zpřístupněny pouze osobám pověřeným plněním
úkolů k dodržování mimořádného opatření (v souvislosti s výše uvedenou evidencí). Vaše osobní
údaje budou zpracovávány pouze do doby zrušení mimořádného opatření k provádění povinného
testování dětí a následně k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku
testování vzniknout.

Ano, souhlasím -

_________________________________________
podpis zákonného zástupce

