MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

!COVID – 2019 !
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kontakt s osobou s pozitivním výsledkem testu na Covid – 19
KARANTÉNA

l Oznámení o kontaktu provede hygiena
l Test na Covid – 19 se provádí 5 den od kontaktu
l Elektronickou žádanku na test zadá do příslušného systému hygiena případně
praktický lékař, nedostanete jí tudíž tzv. „do ruky“
l Na provedení odběru v Příbrami se objednejte v on-line formuláři
na internetových stránkách nemocnice www.nemocnicepribram.cz a vyčkejte
na potvrzení objednání včetně termínu a času formou sms zprávy
l Bez objednání nebudou stěry provedeny
Výsledky testu:
l Výsledek testu Vám bude sdělen formou sms zprávy
l Při pozitivním výsledku testu následuje 10 dnů izolace, která je, pokud nemáte
nejméně 3 dny za sebou zdravotní obtíže, ukončena 10 dní od odběru
bez dalšího testu
l Při negativním výsledku testu, je nutný kontrolní test 10 dní od kontaktu
(elektronickou žádanku opět zadá hygiena nebo praktický lékař) a karanténa je
v případě, že nemáte zdravotní obtíže ukončena následně.

PO ODBĚRU – ZAMEZENÍ PŘENOSU MOŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ:
l Zůstaňte doma, zdržte se kontaktu s okolím, nechoďte do práce, na návštěvy,
do restaurace, do kina, apod. Při nutných cestách mimo domov (návštěva
lékaře, kontrolní odběr) zvolte co nejkratší cestu, mějte zakrytá ústa i nos,
průběžně si myjte a dezinfikujte ruce, dodržujte rozestupy od ostatních
alespoň 2 metry.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19:
l Teplota nad 37,3°C, suchý kašel, dušnost, bolest hlavy, zažívací obtíže, ztráta
chutě a čichu.

www.nemocnicepribram.cz

! COVID – 2019 !
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mám příznaky onemocnění Covid – 19
IZOLACE

l Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře
l V případě příznaků se test provádí co nejdříve
l Elektronickou žádanku na test zadá do příslušného systému praktický lékař,
nedostanete jí tudíž tzv. „do ruky“
l Na provedení odběru v Příbrami se objednejte v on-line formuláři
na internetových stránkách nemocnice www.nemocnicepribram.cz a vyčkejte
na potvrzení objednání včetně termínu a času formou sms zprávy
l Bez objednání nebudou stěry provedeny
Výsledky testu:
l Výsledek testu Vám bude sdělen formou sms zprávy
l Při pozitivním výsledku testu následuje 10 dnů izolace, která je, pokud nemáte
nejméně 3 dny za sebou zdravotní obtíže, ukončena 10 den od odběru
l Při negativním výsledku testu, je nutné kontaktovat svého praktického lékaře
ke zjištění příčiny obtíží

PO ODBĚRU – ZAMEZENÍ PŘENOSU MOŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ:
l Zůstaňte doma, zdržte se kontaktu s okolím, nechoďte do práce, na návštěvy,
do restaurace, do kina, apod. Při nutných cestách mimo domov (návštěva
lékaře, kontrolní odběr) zvolte co nejkratší cestu, mějte zakrytá ústa i nos,
průběžně si myjte a dezinfikujte ruce, dodržujte rozestupy od ostatních
alespoň 2 metry.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19:
l Teplota nad 37,3°C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chutě a čichu,
bolest hlavy.

