
Pre rodičov, 
ich domácnosti 
a podporné skupiny 
sú teraz k dispozícii 
pravidelné rýchlotesty. 
Pravidelné rýchle testovanie je rýchly a ľahký 
spôsob, ako zistiť, či máte koronavírus, 
a pomôcť chrániť svojich blízkych a komunitu.
Je zadarmo a trvá asi 30 minút.

Prečo zaviesť pravidelné 
rýchle testovanie? 
Až 1 z 3 ľudí s Covidom-19 nemá príznaky 
a môže ho nevedomky šíriť.

Pravidelné rýchle testovanie je teraz k dispozícii 
pre rodičov detí v škôlkach, školách a študentov 
stredných škôl. Rovnako aj pre dospelých 
v domácnostiach, opatrovateľských službách 
a podporných skupinách.

Pravidelné testovanie ľudí bez symptómov už 
prebieha v celej krajine. Tisíce ľudí, ktorí nevedeli, 
že sú nakazení týmto vírusom, boli schopní 
podniknúť kroky na zastavenie šírenia choroby.

Pretože opatrenia v rámci lockdownu sa 
zmierňujú, pravidelné testovanie dvakrát 
týždenne bude hrať dôležitú úlohu pri návrate 
do normálu; spolu s vakcínou, umývaním rúk, 
zakrývaním tváre, rozstupmi a sociálnymi 
opatreniami.

Pravidelné testovanie 
pre zamestnancov škôl 
a študentov
Pravidelné rýchle testovanie je už k dispozícii 
všetkým zamestnancom materských, 
základných, stredných škôl a vysokých škôl.

Žáci základnych škôl od 11 rokov a študenti 
stredných a vysokých škôl budú mať naďalej 
prístup k pravidelným rýchlotestom priamo 
v škole alebo na strednej škole. A naďalej ich 
budeme nabádať, aby sa nechali otestovať.

Po návrate budú spočiatku pod dohľadom počas 
testovania v škole a potom sa budú naďa lej 
testovať doma pomocou testovacích súprav, 
ktoré dostanú od základnej alebo strednej školy. 

Od detí z materských a základných škôl sa 
nežiada, aby boli testované, pretože stále 
existujú dôkazy o tom, že deti a mladí ľudia 
sú v prípade nakazenia Covidom-19 vystavení 
nízkemu riziku a je veľmi nepravdepodobné, 
že by vážne ochoreli.

Rodičia s deťmi 
v škôlkach, 
na základnych 
a stredných 
školách 
Sprievodca pravidelným 
rýchlym testovaním  
na Covid-19

Aký má pre vás prínos? 
Účasťou na pravidelných rýchlych 
testoch chránite seba a svojich blízkych. 
A pomáhate nám všetkým vrátiť sa 
k normálnejšiemu spôsobu života.



Ak je test negatívny, môžete ísť do práce. 
Stále musíte prísne dodržiavať všetky ostatné 
vládne pokyny a vyhýbať sa zbytočnému 
kontaktu. Ak je test vašej domácnosti alebo 
niekoho z vašej bubliny pozitívny, musíte 
sa všetci okamžite izolovať. Osoba, ktorá 
mala pozitívny test, potom musí absolvovať 
aj potvrdzujúci test PCR a postupovať podľa 
najnovších vládnych pokynov.

Viac informácií nájdete na gov.uk/guidance/
understanding-lateral-flow-antigen-testing- 
for-people-without-symptoms

Úvod do testovania pomocou 
Rapid Lateral Flow na YouTube

Ako to funguje?
Ide o jednoduchý test s využitím tampóna, 
ktorý môžete vykonať doma, v škole, v práci 
alebo na testovacom mieste pomocou 
zariadenia Lateral Flow Device (LFD). 
Zistenie, či máte vírus, trvá asi 30 minút.

Test deteguje vírusové proteíny, ktoré sú v tele 
osôb nakazených Covidom-19. Z výskumu 
vykonaného správnou agentúrou Public Heal-
th England a Oxfordskou univerzitou vyplýva, 
že zachytávajú veľkú väčšinu ľudí v najinfekč-
nejšom štádiu choroby. Až 1 z 3 ľudí, ktorí sú 
nakazení vírusom, nevykazuje žiadne príznaky 
- mohli by ho šíriť bez toho, aby o tom vedeli.

Hlásenie testu
Výsledky musíte nahlásiť okamžite 
prostredníctvom internetu, aj keď sú vaše 
výsledky negatívne alebo neplatné. Urobíte to 
jednoducho na: gov.uk/report-covid19-result

Výsledky je možno nahlásiť aj telefonicky na 
čísle 119 (zadarmo z mobilných telefónov aj 
pevných liniek). Linky sú v prevádzke každý 
deň, od 7:00 do 23:00 hod..

Ak ste mali pozitívny test, môžete tiež zistiť, 
či máte nárok na príspevok vo výške 500 GBP 
v rámci Test and Trace.

Kde sa môžem nechať 
otestovať?
Ak ste rodič alebo dospelý v domácnosti, 
opatrovateľ detí alebo člen podpornej skupiny, 
môžete:

1.  Získať test v práci, ak je k dispozícii.

2.  Navštíviť testovacie miesto, kde vám 
vykonajú test (predvedú vám, ako test 
vykonať), alebo si testy vyzdvihnite 
a vykonáte ich doma.

3.  Test, ktorý si chcete urobiť doma, 
si objednajte prostredníctvom internetu.

Testovanie by malo prebiehať 
dvakrát týždenne, každé tri až päť 
dní, ideálne ráno. Čo keby ste ho 
zaradili na zoznam ranných úkonov?

Informácie, ako získať bezplatný rýchlotest 
na Covid-19, nájdete na gov.uk/coronavirus-
school-household-testing

Pravidelné rýchlotesty sú určené pre tých, 
ktorí nemajú príznaky koronavírusu.  
Ak máte príznaky, naďalej sa registrujte 
cez nhs.uk/coronavirus
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