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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz, ID nfeai4j
IČ 71009302

V Liberci dne 14.12.2021
Č. j.: KHSLB 24407/2021
Sp. značka: S-KHSLB 24407/2021
Vyřizuje: MUDr. Pilnáčková
Č. j. odesňatele: -------------
Počet |istú/pří|oh: 1

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. -

Ve své žádosti, doručené Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská
hygienická stanice") dne 3.12.2021 po č.j. KHSLB 24407/2021, žádá (dále
,,žadatel"), o poskytnuti niže uvedených informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Který den obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje od vedení Základní školy
Vratislavice informaci o PCR pozitivitě žáků, konkrétně třídy 6.A

K žádosti sděluje Krajská hygienická stanice následujIcF

V pondělí dne 22.11.2021 proběhlo screeningové antigenní testování žáků Základní školy
Vratislavice, Nad Školou 278, Liberec XXX-Vratislavice. Ve třídě 6.A byli zjištěni 2 antigenně
pozitivní žáci, kteří se již dne 22.11.2021 nezúčastnili vyučování, odešli ihned po pozitivním
antigenním testu domů a proběhly u nich konfirmační PCR testy. V průběhu testování měli
všichni žáci nasazenu ochranu dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že tyto děti nebyly v rizikovém
kontaktu s ostatními spolužáky třídy 6.A, karanténa se třídního kolektivu netýkala.
Další PCR pozitivní žák z této třídy byl ze dne 25.11.2021. Tento žák byl naposledy ve škole dne
24.11.2021. Od tohoto dne se odvIjela karanténa celé třídy v termínu od 24.11.2021 do
8.12.2021. výsledek pozitivity tohoto žáka byl v Informačním systému infekčních nemocí
k dispozici až v pátek 26.11.2021 večer a tuto informaci předal ředitel základní školy Krajské
hygienické stanici v pondělí dne 29.11.2021. Trasováni rizikových kontaktů bylo zahájeno tentýž
den, tedy v pondělí 29.11.2021. Odběr na PCR vyšetřeni dle |nformačního systému
infekčních nemocí proběhl dne 29.11.2021, pozitivní výsledek pcr vyšetření byl k dispozici
30.11.2021.
zvýše uvedeného vyplývá, že k pochybení nedošlo ani na straně základní školy ani Krajské
hygienické stanice, obě instituce postupovaly dle Metodického pokynu hlavní hygieničky České
republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantén ve školách a školských zařízeních
v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 7.9.2021 č.j. MZDR 37484/2020-1/NH, a die
svých personálních možností.

MUDr. jana Pilnáčková
ředitelka sekce ochrany veřejného zdraví
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