ALGORITMUS TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH
antigenními testy s možností samotestování a konfirmací metodou RT-PCR
TESTOVÁNÍ POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB

zajištění testování ve firmách prostřednictvím poskytovatelů zdravotních
služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění
(dále jen „v.z.p.“) - základní fond

mimo firmu

ve firmě

SAMOTESTOVÁNÍ
zajištění testování ve firmách prostřednictvím
samotestování a úhrady z veřejného
zdravotního pojištění (fond prevence)

Firma nakoupí samotestovací sady a poskytne je
zaměstnancům ** (firma není napojena na ISIN). S
použitými testy se naloží podle metodického sdělení
MŽP – zde.

Ag+

Poskytovatel PLS
(závodní lékař)*

Smlouva s
externím
poskytovatelem
zdravotních
služeb*

* každý subjekt, který provádí
testování musí mít zajištěn přístup
k databázi ISIN
(viz www.koronavirus.mzcr.cz)

Antigenní
odběrové centrum*

** Výše příspěvku na 1 zaměstnance
bude nastavena ve výši skutečně
uplatněných nákladů na pořízení
samoodběrového testu, maximálně
však 4×60 Kč (až 240 Kč) za měsíc

Ordinace dalšího
poskytovatele
zdravotních služeb
provádějící
antigenní
testování*

*** V případě, že zaměstnanec
nemůže uvědomit registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb
je povinen kontaktovat jiného
poskytovatele zdravotních služeb,
popř. místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví (KHS).

Zaměstnanec se bezodkladně elektronicky spojí
s registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb
(praktickým lékařem, popř. lékařem pro děti a dorost ***,
který rozhodne o konfirmačním RT-PCT testu a vystaví
žádanku v ISIN.
Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

TESTOVÁNÍ

Postup, jak od 1. března 2021 testovat
antigenními testy s úhradou z v.z.p., včetně
postupu pro OSVČ bez zaměstnanců naleznete
zde.
Informace k možnostem testování zaměstnanců
firem prostřednictvím antigenních testů
naleznete zde.
Vykazování a úhrady ag. testování z v.z.p. jsou
blíže uvedeny zde.
Pokud testování probíhá mimo zdravotnické
zařízení, musí mít poskytovatel oprávnění dle
§11a zákona č. 372/2011 Sb. (Výjimka PL
a mobilní odběrový tým)
Seznam antigenních testů, pro které vydalo
ministerstvo výjimku podle §4 odst. 8 nařízení
vlády č. 56/2015 Sb. naleznete zde (seznam
antigenních testů možných pro samotestování).

Antigenní testování hrazené z v.z.p.
poskytované pojištěncům zdravotní
pojišťovny je možné v souladu
s Mimořádným opatřením MZ ČR
provádět 1 krát za 3 dny.

Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně
a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji. Jednou měsíčně zaměstnavatel vykáže vůči
zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů
zde. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne po
skončení měsíce března.

ALGORITMUS TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH
SAMOTESTOVÁNÍ

UVĚDOMIT

UVĚDOMIT

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
ZAMĚSTNANCE
poskytovatel
zdravotního služeb
Bezodkladně telefonicky či jiným
vzdáleným způsobem uvědomit
poskytovatele pracovnělékařských služeb
zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel
stanovil.
Popřípadě svého registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství, popřípadě
praktické lékařství pro děti a dorost.
Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit
poskytovatele zdravotních služeb, je
povinen kontaktovat jiného poskytovatele
zdravotních služeb, popřípadě orgán
ochrany veřejného zdraví příslušný podle
místa výkonu práce.
Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán
ochrany veřejného zdraví, kteří byli
uvědomeni
o pozitivním výsledku testu jsou povinni
vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR
test a uvést IČO zaměstnavatele
Zaměstnanec je povinen se
konfirmačnímu testu podrobit.

zaměstnavatel
Uvědomit zaměstnavatele o plánované
nepřítomnosti na pracovišti kvůli
podezření na pozitivitu na přítomnost viru
SARS-CoV-2
Nevstupovat na pracoviště, a pokud se
testování provádí na pracovišti,
bezodkladně jej opustit.
Přímou cestou dorazit do místa pobytu,
dodržovat karanténní opatření a vyhnout se
kontaktu s dalšími osobami.

TESTOVÁNÍ

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
ZAMĚSTNANCE

Pokračovat v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

Z DŮVODU VYTÍŽENOSTI ANTIGENNÍCH
ODBĚROVÝCH MÍST ODBĚRY PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍ INDIKACÍ SE DOPORUČUJE
VYUŽÍVAT PRO TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH
SAMOTESTOVACÍ SADY

ZAMĚSTNAVATEL VEDE EVIDENCI
PROVEDENÝCH TESTŮ
S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení
odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:
•
•
•
•
•

Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm.
V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním
prostředkem.
Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle
popelnic!
Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije
dezinfekci na ruce.

Postup, jak od 1. března 2021 testovat
antigenními testy s úhradou z veřejného
zdravotního pojištění včetně postupu pro
OSVČ bez zaměstnanců naleznete zde.
Seznam antigenních testů, pro které vydalo
ministerstvo výjimku podle §4 odst. 8
nařízení vlády č. 56/2015 Sb. naleznete zde
(seznam antigenních testů možných pro
samotestování).
Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen
na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance
měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady
zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.
Jednou měsíčně zaměstnavatel vykáže vůči
zdravotním pojišťovnám testovaných
zaměstnanců počty provedených testů
prostřednictvím příslušných formulářů zde.
Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240
Kč za daný měsíc a testovaného. První
vyúčtování proběhne po skončení měsíce
března.

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – mimořádná opatření
ZAMĚSTNAVATEL

ZAMĚSTNANEC

VÝJIMKY

FREKVENCE

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ

ÚČINNOST

Podnikatel, státní nebo národní
podnik

• Zaměstnanec
• Dočasně přidělení zaměstnanci
agentury práce
• Další osoby, které na základě jiného
právní vztahu vykonávají práci nebo
obdobnou činnost na pracovišti

I., II.,

1 x za týden

MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN
MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN

Od 12.března 2021
(od 250 zaměstnanců)

Poskytovatel zdravotních a
sociálních služeb

Zaměstnanci PZS a PSS

I., II., III., IV.

1x 5 dní

MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN

Od 9.března 2021

Poskytovatel zdravotních a
sociálních služeb

Pacienti

I. – V.

1x 5 dní

MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN

Od 9.března 2021

Veřejný zaměstnavatel nad 50
zaměstnanců

Zaměstnanci, státní zaměstnanci,
příslušník bezpečnostního sboru, voják z
povolání, soudce nebo státní zástupce

I., II.

1 x za týden

MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN

Od 17.března 2021

Od 15.března 2021
(od 50 zaměstnanců)

VÝJIMKY:
I. osoby které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 90 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou,
II. osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
III. osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem
IV. osobám, které podstoupily v posledních 5 dnech na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu
poskytnutého mu zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou, a jeho výsledek je negativní
V. osobám mladších 18 let
VI. osobám v terminálním stadiu onemocnění.

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – organizační opatření VZP č. 6/2021

Název

Osoby

Nárok úhrady ze ZP

PZS provádějící odběr

Dobrovolné plošné antigenní testování
dle platného Mimořádného opatření MZ ČR
hrazené ze základního fondu veřejného
zdravotního pojištění

Všechny osoby, které
jsou účastníky veřejného
zdravotního pojištění v
ČR.

nejvýše jedenkrát za
3 dny

•

Dobrovolné antigenní testování u
poskytovatelů sociálních služeb dle
platného Mimořádného opatření MZ ČR
hrazené ze základního fondu veřejného
zdravotního pojištění

a) u zaměstnance nebo
uživatele sociálních
služeb
b) jestliže to personální
možnosti
poskytovatele
umožňují provádí
poskytovatel
sociálních služeb také
testování

nejvýše jedenkrát za
3 dny.

•

Síť antigenních odběrových
center – AOC – odb. 958
Sekundární síť poskytovatelů
zdravotních služeb doplňujících
garantovanou síť AOC

• Zaměstnanec, který je
zdravotnickým pracovníkem
poskytovatele sociálních služeb,
poskytovatele zdravotních služeb,
s nímž má poskytovatel, který má
uloženu povinnost testovat,
uzavřenu smlouvu o poskytování
pracovně-lékařských služeb
• Jiný poskytovatel zdravotních
služeb

Vykazování

Výkon 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU
SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI
PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,

Výkon 99949 vždy vykazuje poskytovatel
zdravotních nebo sociálních služeb, který
provede vlastní testování prostřednictvím
zdravotnického pracovníka

PZS postupuje podle platných MO k zadávání provedeného antigenního testu do e-žádanky, včetně symptomů a postupuje podle platného algoritmu interpretace výsledku testu

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – organizační opatření VZP č. 6/2021

Název

Osoby

Nárok úhrady ze ZP

PZS provádějící odběr

Vykazování

Povinné antigenní testování u
poskytovatelů zdravotních a sociálních
služeb dle platných Mimořádných opatření
MZ ČR hrazené ze základního fondu
veřejného zdravotního pojištění *

a) Pacienti DLP
b) uživatelé soc. služeb
a zaměstnanci

jedenkrát za 5 dní.

• Zaměstnance, který je
zdravotnickým pracovníkem výše
uvedeného poskytovatele
zdravotních nebo sociálních
služeb,
• PZS, s nímž má poskytovatel,
který má uloženu povinnost
testovat, uzavřenu smlouvu o
poskytování pracovně-lékařských
služeb,
• Jiný PZS, s nímž má
poskytovatel, který má uloženu
povinnost testovat, uzavřenu za
účelem provedení antigenních
testů smlouvu.

Výkon 99949 vždy vykazuje poskytovatel
zdravotních nebo sociálních služeb, který
provede vlastní testování prostřednictvím
zdravotnického pracovníka

PZS postupuje podle platných MO k zadávání provedeného antigenního testu do e-žádanky, včetně symptomů a postupuje podle platného algoritmu interpretace výsledku testu
* Přechodné ustanovení k povinnému antigennímu testování v Organizační opatření VZP ČR č. 6/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – organizační opatření VZP č. 6/2021
Název

Osoby

Nárok úhrady ze ZP

PZS provádějící odběr

Vykazování

Povinné antigenní testování u
zaměstnavatelů prostřednictvím
poskytovatelů zdravotních služeb dle
platných Mimořádných opatření MZ ČR
hrazené ze základního fondu veřejného
zdravotního pojištění

a) zaměstnavatelé na
území České
republiky, kteří jsou
podnikatelem nebo
státním nebo
národním podnikem a
zaměstnávají alespoň
250 osob,
b) zaměstnavatelé na
území České
republiky, kteří jsou
podnikatelem nebo
státním nebo
národním podnikem a
zaměstnávají 50 až
249 osob,
c) veřejní
zaměstnavatelé, kteří
zaměstnávají alespoň
50 osob.

jedenkrát za 7 dní.

a) Závodní lékař – poskytovatele
pracovně-lékařských služeb
b) Externí poskytovatel zdravotních
služeb na základě smlouvy –
PZS nebo AOC
c) Ve státem a zdravotními
pojišťovnami garantované síti
odběrových center,
zaměstnavatel odešle své
zaměstnance,
d) V ordinaci dalších poskytovatelů
zdravotních služeb provádějících
testování (testování mimo
prostory zaměstnavatele), např.
ordinace praktických lékařů,
zubních lékařů, ambulantních
specialistů

Výkon 99949 vždy vykazuje poskytovatel
zdravotních nebo sociálních služeb, který
provede vlastní testování prostřednictvím
zdravotnického pracovníka

Dobrovolné antigenní testování u
zaměstnavatelů prostřednictvím
poskytovatelů zdravotních služeb
hrazené ze základního fondu veřejného
zdravotního pojištění

U zaměstnavatelů, kteří
zaměstnávají méně než
50 osob.

dtto

dtto

dtto

PZS postupuje podle platných MO k zadávání provedeného antigenního testu do e-žádanky, včetně symptomů a postupuje podle platného algoritmu interpretace výsledku testu

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – SAMOTESTOVÁNÍ
1. Firma nakoupí samotestovací sady a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování.
2. Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování
onemocnění Covid 19, v jehož rámci bude poskytován příspěvek k úhradě samotestovacích sad,
které zaměstnavatelé prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny.
3. Výše příspěvku na 1 zaměstnance/pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných
nákladů na pořízení samotestovacích sad, maximálně však ve výši 60 Kč za 1 samotestovací
sadu, při frekvenci maximálně 4 samotestovacích sad za měsíc (tj. maximální výše příspěvku na 1
zaměstnance/pojištěnce 240Kč za měsíc).
4. Firma vystaví přehled zaměstnanců firmy (pojištěnců zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali
samotestování.
•
•

•

Není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak
možné plnit všechna povinná a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování.
Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou je nezbytné vzdáleným přístupem
(telefonicky, e-mailem apod.) zajistit bezprostřední kontaktování registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb (praktického lékaře), který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR
testu a vystaví žádanku v ISIN, s údajem o tom, že se jedná o indikaci po samotestu a vyplní IČO
zaměstnavatele této osoby.
Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů).

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – VÝKLAD ÚOOÚ
• Pokud dochází ke shromažďování osobních údajů přímo ze strany zaměstnavatele, dostává se ve smyslu obecného nařízení do role správce
osobních údajů.
• Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení je při testování zaměstnanců zpracovávána také zvláštní kategorie
osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v
přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením.
• Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo
pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Stejné
omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance
(identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování).
• Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla v tomto opatření stanovena. Lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést
evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné
kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.
• Zaměstnavatelé musejí zároveň zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s co nejvyšší ochranou soukromí, tedy aby standardně nebyly
zpřístupněny neomezenému počtu osob. Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly
mít pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Každý ze zaměstnavatelů musí přihlédnout ke svým
organizačním a technickým dispozicím, aby evidenci provedených testů řádně zabezpečil před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněným
osobám (například řízení přístupu do vyčleněných prostor, řízení přístupu k datům, určení osob zpracovávajících osobní údaje, poučení osob
zpracovávající osobní údaje o práci s daty).
• Upozornit je třeba i na povinnost poskytnout zaměstnancům, v rámci informace o druhu a povaze testů a o zvoleném způsobu testování,
také konkrétní informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o právním základu tohoto zpracování, případném
předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví jako příjemcům a době uložení údajů. Záznamy o zpracování osobních údajů
zaměstnanců za účelem testování jsou vedeny jako součásti záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 obecného nařízení.

ORGANIZAČNÍ POKYNY K TESTOVÁNÍ POSKYTOVATELEM
Indikaci konfirmačního RT-PCR testu může dle Organizační opatření VZP ČR č. 2/2021 v
souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 provést:
1) Všeobecný praktický lékař;
2) Praktický lékař pro děti a dorost;
3) Ošetřující lékař akutní lůžkové péče;
4) Ambulantní lékař vybraných odborností;
5) Krajská hygienická stanice;
6) Pracoviště odbornosti 958 – Antigenní odběrové centrum (AOC).
Organizační opatření VZP ČR č. 2/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS-CoV-2
Organizační opatření VZP ČR č. 4/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS-CoV-2
Organizační opatření VZP ČR č. 6/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS-CoV-2

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – POSKYTOVATELÉ ZDR. PÉČE
1. Závodní lékař - poskytovatel pracovnělékařských služeb
•
•

poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 pracovní lékařství (pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o
povolení o nové místo poskytovaní zdravotních služeb mimo ZZ).
nebo poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu. V souladu s organizačním
opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního identifikačního čísla
zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz

2. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb
•

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb, který má odbornost k provádění Ag testů, zajistí pro
zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VZP ČR Č. 4/2021 V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 ZPŮSOBENÝM
VIREM SARS-COV-2
• Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2
REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
• Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní
všechna povinná a jednotná hlášení.
• Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je
možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1 krát za 3 dny.

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – POSKYTOVATELÉ ZDR. PÉČE
Z DŮVODU VYTÍŽENOSTI ANTIGENNÍCH ODBĚROVÝCH MÍST ODBĚRY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍ INDIKACÍ SE DOPORUČUJE VYUŽÍVAT PRO TESTOVÁNÍ
VE FIRMÁCH SAMOTESTOVACÍ SADY NEBO MOBILNÍ ODBĚROVÉ TÝMY PZS.

3. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti
odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center
•

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových
míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří
tuto službu nabízejí.

4.
Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb
provádějících testování
•

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních
služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování
provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé
provádějící testování.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VZP ČR Č. 4/2021 V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 ZPŮSOBENÝM VIREM SARS-COV-2
•
Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO
TESTOVÁNÍ
•
Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
•
Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným
opatřením MZ ČR provádět 1 krát za 3 dny.

ORGANIZAČNÍ POKYNY K TESTOVÁNÍ POSKYTOVATELEM
• Testování a interpretace výsledku probíhá nadále podle schváleného algoritmu MZ
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Algoritmus-pou%C5%BEit%C3%AD-ainterpretace-antigenn%C3%ADho-testu-v-detekci-nemoci-covid-19-pro-dobrovoln%C3%A9testov%C3%A1n%C3%AD-ob%C4%8Dan%C5%AF-%C4%8CR.pdf

• Testovaná osoba je poučena o výsledku testu a je jí předáno potvrzení o výsledku
testu
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/AG-test-v%C3%BDsledky_NEG_1412.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/AG-test-v%C3%BDsledky_POZ.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2021/02/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN_antigenn%C3%AD-testy_26022021.pdf

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM –
zdravotnické zařízení
Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s odpadem vzniklým při
provádění antigenních testů ve zdravotnických zařízení:
• V ČR dostupné testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 jsou určeny pouze pro použití zdravotnickým
pracovníkem (health care professional).
• Použité antigenní testy a ostatní odpad vznikající při testování na COVID-19 je nutné považovat za infekční
odpad, uzavřeny, musí být nepropustné, mechanicky odolné a spalitelné. Proto musí být bezpečně
shromažďován v obalech certifikovaných pro infekční odpad. Obaly musí být označeny druhem odpadu,
místem vzniku, datem, katalogovým číslem odpadu a nejlépe i barevným odlišením shromažďovacího
prostředku.
• Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován nebo alespoň ošetřen desinfekcí a to v místě jeho
vzniku.
• Na odpad se vztahují stejné povinnosti pro nakládání a transport jako pro ostatní infekční odpad kategorie B
(UN 3291) uvedený v Katalogu odpadů pod kódy odpadů „ 18 01 01* Ostré předměty“ a 18 01 03* „ Odpady, na
jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce“.
Doporučené postupy pro nakládání s infekčním odpadem jsou podrobně popsány v certifikované Metodice pro
nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení:
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3
https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM –
samotestovací sady
V souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
(Katalog odpadů) lze odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost
antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.
Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z
testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.
Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

•

•
•
•
•
•

Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a
zavažte.
Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný
komunální odpad.
Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Metodické sdělení MŽP:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpad_samotesty_metodika/%24FILE/OODPSdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf

