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1.

Úvod

Předmětem následujícího metodického materiálu je shrnutí informací k usnesení č. 249 ze
dne 5. 3. 2021., které aktualizuje mimořádného opatření č. j. MZDR 47828/202014/MIN/KAN, kdy se po aktualizaci nově zařazuje možnost u zaměstnanců chráněného
bydlení a týdenního stacionáře provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů od poskytovatele domova pro seniory,
domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací
službě v pobytové formě. Možnost testování je nastavena max. na třídenní interval.
Součástí usnesení je znovuobnovení povinnosti testování uživatelů. Jedná se o mimořádné
opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo
antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči,
a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě (ZDE https://apps.odok.cz/attachment//down/RCIABYTN8SMC). Dále se aktualizuje mimořádné opatření, kterým se stanoví
pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2
zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči
nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se
zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem,
poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení,
poskytovatelů sociálních služeb poskytujících osobní asistenci a poskytovatelům
pečovatelské služby (ZDE https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8UQB).
V kombinaci těchto opatření tedy vyplývá, že povinnost testovat zaměstnance může
poskytovatele sociální služby osobní asistence a pečovatelské služby, chráněného bydlení
a týdenního stacionáře naplnit tak, že zajistí pro zaměstnance testování u poskytovatele
pobytové sociální služby, která může toto testování provést v souladu s mimořádným
opatřením pakliže k tomu má volnou nebo vytvořenou kapacitu a zároveň povinnost
testovat zaměstnance plynoucí těchto opatření je naplněna tím, že zaměstnanec doloží
potvrzení o negativním antigenním testu z veřejného testovacího místa, které termínem
odpovídá povinnému testování jednou za pět dní.
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Z provádění testování u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě u
uživatelů jsou stanoveny výjimky u osob:
a) 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,
b) které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou
dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno
dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19,
c) kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou
RT-PCR s negativním výsledkem,
d) osobám mladších 18 let,
e) osobám v terminálním stadiu onemocnění.
Z provádění testování u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, chráněného
bydlení, týdenního stacionáře a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací
služby v pobytové formě a poskytovatelům osobní asistence a pečovatelské služby u všech
svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli
sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby
vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného
pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků jsou stanoveny výjimky u osob :
a) osobám, 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.
b) osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v

4

případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
c) osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test
metodou RT-PCR s negativním výsledkem,
d) 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.
Tento doporučený postup byl vytvořen na základě spolupráce se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou, Asociací poskytovatelů sociální služeb ČR, Českou asociací pečovatelských
služeb a dalšími partnery.

2.

Rozšíření antigenních odběrových míst o některé poskytovatele sociálních

služeb
Stávající sít antigenních odběrových míst se rozšiřuje o sociální služby poskytují podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to
konkrétně o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v
pobytové formě. Tato antigenní odběrová místa mají omezený okruh osob testování na
zaměstnance těchto poskytovatelů, a dále, jestliže to personální možnosti poskytovatele
umožňují, jejich uživatele sociálních služeb, návštěvy jejich uživatelů sociálních služeb a
zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby, osobní asistence,
týdenních stacionářů nebo chráněného bydlení. Možnost testování tohoto okruhu osob je
v intervalu max. tří dní.

3. Hrazení antigenního testu zdravotní pojišťovnou
Testování v rámci rozšířených antigenních odběrových míst o sociální služby bude hrazeno
z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle podmínek uvedených v Organizační
opatření VZP ČR č. 5/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem
SARS CoV 2, tak jak je nastaveno u veřejných antigenních odběrových míst. stejný postup
je i v případě testování (a následné vykazování) klientů sociálních služeb, návštěv a dalších
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zaměstnanců (v souladu s MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a informací z MZ ČR).
Antigenní testy provedené na základě tohoto mimořádného opatření nebudou propláceny
přes dotační titul MPSV. Antigenní testy, které mohou být propláceny ze strany
dotačního titulu MPSV jsou ty, které byly určeny pro naplnění opatření týkající se
testování třetích osob (návštěv) (období od 5. 12. 2020 – 28. 2. 2021) a uživatelů, kteří
se vrátili do zařízení z vycházky (období od 16. 12. 2020 – 28. 2. 2021). Odkaz ZDE
https://www.mpsv.cz/web/cz/financni-prostredky-pro-rok-2021.

Provádění

testování

antigenními testy a vykazování screeningových antigenních testů následujícím způsobem:

-

Poskytovatelům sociálních služeb do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných
smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s. vykázat
provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého
styku s pacienty,

-

Umožňuje se testování zajistit testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 poskytnuté zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou, a jeho výsledek je
negativní. Tyto testy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

-

Umožňuje se provádět testování antigenními testy vlastními zaměstnanci zdravotnickými pracovníky v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a s účinností od
2. března 2021 Poskytovatelům sociálních služeb vykazovat provedené antigenní testy
prostřednictvím výkonu č. 99949 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný
v rámci plošného testování s tím, že antigenní testy si Poskytovatel sociálních služeb
pořizuje na své vlastní náklady (v úhradě za výkon 99949 je zahrnut kromě práce
zdravotnického pracovníka i vlastní antigenní test). Testování v pobytových sociálních
službách je možné realizovat i u uživatelů daných sociálních služeb, dále třetích osob
(návštěvy k uživatelům) a zaměstnancům pečovatelské služby a osobní asistence.

-

Umožňuje se zajistit testování zaměstnanců prostřednictvím poskytovatelů zdravotních
služeb v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR v těchto variantách (možno využít i
u osobní asistence, pečovatelské služby, týdenního stacionáře a chráněného bydlení):
o

Testování zaměstnanců Poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím
závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele
oprávnění k poskytování zdravotních služeb)

o

Testování zaměstnanců Poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím
smluvního externího poskytovatele zdravotních služeb, a to přímo v prostorách
poskytovatele sociálních služeb

o

Testování mimo prostory poskytovatele sociálních služeb ve státem a
zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst
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a antigenních odběrových center – Poskytovatel sociálních služeb 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.
o

Testování mimo prostory Poskytovatele sociálních služeb v ordinaci dalších
poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování. Poskytovatel
sociálních služeb 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.

Sociálních služeb, které se nestaly antigenními odběrovými místy, jako jsou pečovatelské
služby, osobní asistence, týdenní stacionáře, chráněné bydlení a osobní asistence se týká
možnost do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných smluvním distributorem
zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s. vykázat provedené testy prostřednictvím
výkonu č. 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u
zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty. Po vyčerpání
zásob je třeba zajistit testování zaměstnanců prostřednictvím poskytovatelů zdravotních
služeb v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ve variantách výše. Všechna povinná a
jednotná hlášení (ISIN) a vykazování výkonu zdravotním pojišťovnám provádí poskytovatel
zdravotních služeb.

4. Povinnost evidence v rámci systému ISIN
V případě, že e-žádanku na antigenní test vyplňuje zdravotnický personál skrze vlastní
přístup do informačního systému infekčních nemocí (ISIN) tak poskytovatel nepoužívá
unikátní odkaz sociální služby pro zadávání e-žádanek. Je nutné upozornit zdravotní
personál vypisující e-žádanku na vyplnění informace, že se jedná o zaměstnance nebo
uživatele sociální služby. Nicméně v takovémto případě neexistuje návaznost konkrétní ežádanky na danou sociální službu.

7

V případě vyplňování e-žádanky unikátním odkazem sociální služby pro vyplňování ežádanek na antigenní testování je prokazatelná vazba dané e-žádanky na sociální službu,
a tedy plní povinnost hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního
testu do informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Zápis provádí ten poskytovatel
sociální služby, který provádí testování, tedy nikoliv např. pečovatelská služba, která pošle
zaměstnanci poskytovatele.
Pokud je výsledek POC antigenního testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního
testu metodou RT-PCR zapsán zdravotnickým personálem skrze přístup do ISIN
poskytovatele nebo přímo přístup do systému ISIN lékaře, poskytovatel už nebude využívat
svůj nebo jiný přístup do systému ISIN pro tuto evidenci. Povinnost poskytovatele sociálních
služeb hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu do ISIN je
tímto splněna.

5. Pozitivní výsledek testů
V případě pozitivního výsledku POC antigenního testu a následně provedeného
konfirmačního testu metodou RT-PCR je třeba dle mimořádné opatření k hlášení

poskytovatelů sociálních služeb do ISIN u sociálních služeb v týdenním stacionáři,
domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se
zvláštním režimem nadále hlásit do informačního systému infekčních nemocí (ISIN).
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