
HROMADNÉ	SAMOTESTOVÁNÍ	VÍCE	OSOB	NA	PRACOVIŠTI	
  

Vyčlenění prostor: 

Je potřeba vyčlenit vhodný prostor s možností větrání. Velikost prostor je dána vždy s ohledem na 

počet osob, které budou k testování průběžně docházet. (Doporučují se skupinky, které spolu 

přicházejí do styku i v rámci plnění pracovních povinností.) 

  

Vybavení testovacích prostor (materiál pro každou testovací místnost/prostor): 

o   bezkontaktní odpadkový koš (na běžný materiál), 

o   bezkontaktní odpadkový koš na likvidaci testovacích souprav (na kontaminovaný biologický 

o   materiál), 

o   dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem, 

o   dezinfekční přípravek na ruce, 

o   mobilní telefon s přístupem na internet, 

o   PC, tablet s klávesnicí anebo jiné zařízení s přístupem na internet, 

o   psací potřeby (tužky, papíry, bloky), 

o   jednorázové papírové utěrky, 

o   sběrný box s černým plastovým pytlem s minimální tloušťkou 0,2 mm pro provedené testy, 

o   ochranné brýle, 

o   stopky. 

  

Dostatek ochranných pomůcek v případě potřeby: 

o   respirátor FFP2 nebo FFP3,  

o   jednorázové rukavice. 

  

Personální zajištění: 

o   k hromadnému testování (doporučené skupinky po max. 10 zaměstnancích v jeden čas na 

o   jednom místě) je potřeba alespoň 2 dospělých osob: 

o   1x pro registraci, výdej testovacích sad, dohled nad prováděním testu + příp. 

o   instruktáž, 

o   1x pro sběr, popsání vzorku osobním číslem, uložení odebraných vzorků a vyhodnocení 

o   vzorků. 



  

Příprava na testování: 

o   naplánované intervaly k testování s ohledem na možnosti provozu, 

o   předpřipravené testovací sady, 

o   seznam zaměstnanců s osobním číslem, 

o   rozmístění dezinfekčních gelů a košů na odpad, 

o   rozmístění stanovišť v dostatečné vzdálenosti pro možnost dodržení rozestupů (2 m). 

  

Proces odběru: 

Proces odběru se řídí výhradně návodem k použití. 

Před samotným testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem testu. 

Do testovací místnosti přicházejí v předem stanovený čas a po předem stanovených počtech. 

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory (mimo krátký 

interval, kdy testovaný vykonává test). Asistenční personál má k dispozici i jednorázové rukavice. 

Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce připraveným dezinfekčním přípravkem. 

1.       Dále přistoupí k registračnímu místu, kde obdrží testovací sadu (obsah dle typu testu). 

2.       Určený zaměstnanec na registračním místě vyplní identifikační údaje testovaného (osobní 
číslo) do elektronického systému/papírového formuláře. 

3.       Testovaný jde na vyznačené místo k odběru (větrané, v dostatečné vzdálenosti (5 m) od 

ostatních osob) a sám provádí test dle předaných instrukcí ke konkrétnímu testu. 

4.       Pracovník na stanovišti určeném pro sběr, uložení a vyhodnocení vzorků vydá testovanému 

potřebný balicí materiál (uzavíratelný sáček, obálka aj.) a instruuje testovaného 
k zabezpečení vzorku a jeho uložení na předem stanovené místo a označí test časovým 
intervalem pro zahájení odpočtu. 

5.       Po otestování každé skupiny je potřeba pečlivě vydezinfikovat prostory, ve kterých testování 

proběhlo. Personál v ochranných rukavicích otře určeným dezinfekčním přípravkem všechny 

stoly, plochy, koše, dezinfekční gely, kliky a vše ostatní, čeho se mohl během testování někdo 

dotknout. 

6.       Po dokončení testování všech skupin zabezpečí určený člen odběrového týmu sběrný box 

s použitými testy a připraví jej pro odvoz. 

V případě pozitivního testu odběrový tým: 

o   neprodleně informuje o výsledku testu zaměstnance a vyžádá si od něho identifikační příp. 

o   kontaktní údaje praktického lékaře, 

o   telefonicky informuje jménem zaměstnavatele praktického lékaře (PLS, KHS) o pozitivním 



o   výsledku antigenního testu u zaměstnance, 

o   zajistí trasování v rámci firmy. 

zaměstnanec: 

o   bezodkladně opustí pracoviště, 

o   o pozitivním výsledku testu informuje svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny, 

o   je povinen podrobit se konfirmačnímu testu. 

 


