
Odpovědi ministerstva (MUDr. Jan MAROUNEK, MBA, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví), ze 

dne 27.3.2020 na otázky položené dne 25.3.2020 (viz Doporučení SPL ze dne 25.3.2020). 

Otázka 1. Jak postupovat u pacientů s cestovatelskou anamnézou po 14ti denní karanténě -bez  

komplikací ? Mají být všem indikovány testy a karanténa ukončena až po negativním výsledku ? 

Pokud mají být skutečně testováni, má se jednat o PCR či rychlotest? V některých krajích naši členové 

dostávají pokyn od KHS indikovat v těchto případech PCR test, v jiných krajích na náš dotaz KHS 

odpovídají, že je to nesmysl a že vyšetření indikovat nemáme. Podle mého dnešního rozhovoru s paní 

doktorkou Rážovou s  tím skutečně dosavadní algoritmus počítá, ale to tam nevidím ať ho čtu, jak ho 

čtu. Navíc se má údajně měnit. Vzhledem k tomu, že řada karantén má skončit v pátek, potřebovali 

bychom naprosto jasný pokyn a pokud možno okamžitě.  

Odpověď  : DOPORUČENÍ KLINICKÉ SKUPINY MINISTERSTVA je v tuto chvíli postupovat tak, že 

pokud se jedná o skupinu   tzv. lyžařů, kterým byla nařízena karantenní opatření na 14 dní na 

základě mimořádných opatření, byli celou dobu asymptomatičtí, tak lze t.č. ukončit karantenní 

opatření  bez testování. 

Otázka 2. Jak postupovat u pacientů v karanténě z důvodu kontaktu s pozitivním -bez komplikací ? 

Nutno konzultovat ukončení karantény s hygienou (podle násvhodné) ?Zatím nemáme odpověď.3.  

Odpověď : Konzultovat s KHS. 

Otázka 3 - Jak postupovat u pacientů v karanténě s komplikacemi -proveden odběr  a zatím není 

výsledek ? Vyčkat na výsledek ? A pokud je negativní lze karanténa ukončit ? Mnohdy nevíme, zda 

negativní test byl proveden metodou PCR, či rychlotestem, protože jsme se ho dozvěděli pouze 

ústně. Tato informace je ale zásadní pro další postup. 

Odpověď : Počkat na 2x negativní PCR test u pozitivních. Pracujeme na distanční žádance, aby bylo 

patrné ze žádanky, zda požadujete PCR test nebo Rapid test, teď to programuji, mělo by byt během 

pondělí zprovozněno. 
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