
Popis činností zaměstnanců sociálních služeb při realizaci antigenního testování 

Poskytovatel sociálních služeb, který byl ze strany MPSV nahlášen zdravotním pojišťovnám v termínu 
tak, aby mohl být zařazen do „první vlny“ rozvozu testovacích setů, obdrží v den rozvozu od 
distributora definovaný počet balení testů. Seznam poskytovatelů sociálních služeb zveřejněn na 
internetových stránkách zdravotních pojišťoven. 

Při převzetí podepíše dodací list, který bude distributorem následně doručen do zdravotních 
pojišťoven ke kontrole převzatého a vykázaného množství testů zdravotními pojišťovnami. 

Zdravotnický pracovník poskytovatele sociálních služeb (nebo smluvně zajištěný zdravotnický 
pracovník) provede dle návodu odběr. 

Postup po vyhodnocení výsledku: 

ZAMĚSTNANCI 

• Negativně testovaný zaměstnanec bez příznaků 
o výsledek zapsán do dokumentace, proces se opakuje za 5 dnů 

 
• Negativně testovaný zaměstnanec s příznaky 

o bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo 
pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu, izolace do doby zjištění výsledku 
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR 

o výsledek zapsán do dokumentace 
 

• Pozitivně testovaný zaměstnanec s příznaky 
o bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo 

pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu 

o výsledek zapsán do dokumentace a ohlášen do ISIN 
 
• Pozitivně testovaný zaměstnanec bez příznaků 

o bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo 
pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu, izolace do doby zjištění výsledku 
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR 

o výsledek zapsán do dokumentace a ohlášen do ISIN 
 

KLIENTI 
 

• Negativně testovaný pacient/klient poskytovatele sociálních služeb bez příznaků 
o výsledek zapsán do dokumentace, proces se opakuje za 5 dnů 

 
• Negativně testovaný pacient/klient poskytovatele sociálních služeb s příznaky 

o neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
o výsledek zapsán do dokumentace 
o místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařizuje konfirmační test na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR 



o v případě pozitivního test RT-PCR nařízená izolace 
 

• Pozitivně testovaný pacient/klient poskytovatele sociálních služeb s příznaky 
o osoba s probíhajícím onemocněním COVID-19 
o bez prodlení izolace 
o neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
o výsledek zapsán do dokumentace a ohlášen do ISIN 

 
• Pozitivně testovaný pacient/klient poskytovatele sociálních služeb bez příznaků  

o neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
o výsledek zapsán do dokumentace a ohlášen do ISIN 
o místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařizuje konfirmační test na stanovení 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR 
o v případě pozitivního test RT-PCR nařízená izolace 

 
U pozitivně testovaných pacientů/klientů nevolat ZZS a nepřekládat do nemocnice! Systém 
nemocnic by byl přehlcen. 

Výše popsaný postup se opakuje každých 5 dnů po dobu platnosti mimořádných opatření MZČR. 

Každý měsíc provede poskytovatel sociálních služeb vykázání poskytnutých antigenních testů 
jednotlivým zdravotním pojišťovnám dle platné metodiky a datového rozhraní veřejného zdravotního 
pojištění. 

 


