Algoritmus použití a interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 pro zařízení dlouhodobé lůžkové péče,
poskytovatele sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě
(upraveno dle CDC*)

Má testovaná osoba (klient či zaměstnanec/personál) příznaky odpovídající onemocnění COVID-19?

ANO

NE

SYMPTOMATICKÝ

ASYMPTOMATICKÝ*

POC Antigenní Test1, 2

POC Antigenní test každých 5 dní3

Ag+

Ag+

Ag-

Pacient je pozitivní
Pacient prodělává onemocnění
COVID-19.
Není nutný konfirmační test PCR.
Nařízení izolace v nemocnici nebo v
zařízení dle zdravotního stavu.

Nutno provést konfirmační test PCR.
Do doby výsledku PCR testu musí
testovaná osoba dodržovat pravidla
izolace. Dále se postupuje dle
výsledku konfirmačního testu.

PCR+

PCR TEST POZITIVNÍ
Další postup dle
algoritmu MZ pro
COVID pozitivní osoby

PCR-

PCR TEST NEGATIVNÍ
Konzultace PL, při
přetrvávání/zhoršování
obtíží přetrvávajících
déle jak 5 dní, zvážit
opakování POC Ag/PCR
testu.

Ag-

Pacient je pozitivní
Nutno provést konfirmační PCR test.
Do výsledku PR testu musí testovaná
osoba dodržovat pravidla izolace.
Dále se postupuje dle výsledku
konfirmačního testu.

PCR+

PCR TEST POZITIVNÍ
Další postup dle
algoritmu MZ pro
COVID pozitivní osoby

1 Test

Pokračovat v opakovaném
testování.

se provádí, pokud není k dispozici možnost
provedení PCR ve statimovém režimu u klientů
se závažnými příznaky respiračního onemocnění.
2 Test se provádí, pokud není k dispozici možnost
provedení PCR testu (např. z kapacitních
důvodů) v běžném režimu.
3 Testování se provádí v režimu sériového
testování, tj. opakuje se v pravidelných
intervalech u všech osob dle aktuálně platného
MO

PCR-

PCR TEST NEGATIVNÍ
Opakovat POC Ag test
za 5 dní.

Algoritmus se používá v souladu
s platným MO OOVZ a aktuálně
vyhlášeným stupněm pohotovosti
2 – 3 (komunitní přenos)
Dodržujte návod výrobce.
Používejte antigenní testy (POC Ag )
s certifikací CE IVD a s citlivostí > 90%
a specificitou > 97%.
*Zdroj: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
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