Pokyny pro rodiče , pokud potřebujete žádanku na test PCR Covid 19
Prosíme rodiče - sledujte naše www.stránky www.sanare.cz, omezte telefonování do
ordinace a pročtěte si uvedené pokyny.

A. Pro rodiče nemocných dětí
1. Pokud bude Vaše dítě nachlazené, má rýmu, kašel, mírně zvýšenou teplotu a je v celkově
dobrém stavu, nechte ho 10 dní doma v klidu, snažte se jej isolovat od zdravých členů domácnosti a
zvyšte hygienická opatření v rodině. Za pomoci klidu, běžných léků na nachlazení , zvýšeného
příjmu vitamínů a tekutin se dítě brzy uzdraví. Pokud dítě bude poslední 3 dny zcela bez příznaků
nemoci , může zpět do školky či školy.
2. Děti s vážnějšími příznaky jakéhokoli onemocnění ošetříme vždy, objednejte se přes náš
objednávkový systém.
3. Při podezření na to, že by Vaše dítě mohlo mít nemoc Covid 19, chraňte rizikové osoby ve Vaší
rodině a zamezte jejich kontaktu s nemocnými dětmi a kontaktujte naši ordinaci.
4. Na mail ordinace@sanare.cz napište do předmětu zprávy jméno Vašeho dítěte a do které
ordinace chodíte. V textu pak datum narození dítěte , příznaky onemocnění , svoji mailovou
adresu a svoje aktuální telefonní číslo. Odešleme Vás na test , tedy zašleme elektronickou žádanku
do celostátního úložiště žádanek , Vy mezitím Vaše dítě elektronicky objednejte do jakéhokoli
odběrového místa , tedy rezervujte si tam den a hodinu vyšetření Vašeho dítěte. O tom, že žádanka
byla vystavena, bude z naší ordinace informováni mailem, ve které stanovíme délku karantény pro
Vaše dítě a tu oznámíme hygienické stanici. Žádanku nedostáváte ani v písemné ani elektronické
podobě, je zanesena do systému. O výsledku testu nás informujte mailem , v odpovědi dostanete
pokyny, jak dále postupovat. Ponechávejte historii mailové korespondence.

A. Pro kontakty s nemocí Covid 19
1. Na mail : ordinace@sanare.cz napište, že potřebujete zaslat elektronickou žádanku na testování.
Do předmětu zprávy napište jméno dítěte a do které ordinace chodíte.
Nutné údaje, které potřebujeme znát pro správné zadání žádanky. :
Jméno dítěte, jeho datum narození, datum posledního kontaktu s nemocí Covid 19 , případné
příznaky onemocnění , Vaši aktuální mailovou adresu a Vaše aktuální telefonní číslo.
2. My zašleme elektronickou žádanku do celostátního systému, Vy Vaše dítě elektronicky
objednejte do vybraného odběrového místa , tedy rezervujte si tam den a hodinu vyšetření pro Vaše
dítě. O tom, že žádanka byla vystavena, bude z naší ordinace informováni mailem, žádanku ani v
písemné ani v elektronické formě nedostáváte, je zanesena do systému. Vám mailem zašleme
informaci, že byla žádanka vystavena a stanovíme délku karantény pro Vaše dítě. Informujeme
hygienickou službu.
3. Jakmile dostanete , obvykle formou SMS ,výsledek testu , opět mailem nás informujte. V
odpovědi ponechávejte historii mailové korespondence a aktualizujte údaje o zdravotním stavu
svého dítěte. V odpovědi dostanete pokyny , jak postupovat dále.
Děkujeme za spolupráci.
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