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Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz viru SARS-CoV-2  

Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven/negativen Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus 

 

Testovaná osoba: 
getestete Person: 
 

 
Příjmení, jméno / Name, Vorname 
 
  
Adresa trvalého pobytu (ulice, č.p., PSČ, město, země) 
Anschrift Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Land) 
 
  
popř. adresa nynějšího pobytu / ggf. Anschrift derzeitiger Aufenthaltsort 
 
  
Datum narození / Geburtsdatum 
 
  
Telefon/mobil / Telefonnummer 
 
  
E-Mail 

 
Coronavirus antigenní rychlotest 
Coronavirus Antigen-Schnelltest 
 
  Test: 
 
Výrobce:  
Hersteller: 

Název testu / Name des Tests 

 
Datum testu/čas: 
Testdatum/Uhrzeit: 

Název výrobce / Herstellername 
 
 

 
Test proveden osobou: 
Test durchgeführt durch: 

 

 Příjmení, jméno / Name, Vorname 
 
 

 Odběrové místo, město / testende Stelle, Ort 

 
Výsledek testu:                         negativní / negativ                                                             ¨                             pozitivní* / positiv*    
Testergebnis:                          
 
 
Den a podpis odběrového místa /  Datum und Unterschrift  

 
Důležité informace v případě pozitivního testu: 

  

* Pokud je výsledek testu pozitivní, výsledek testu bude předán z testovacího orgánu místnímu orgánu veřejného zdraví. 
/ Das Zeugnis zum Testergebnis wird bei einem positiven Testergebnis von der testenden Stelle an das örtliche Gesundheitsamt weitergeleitet. 
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Důležité informace v případě pozitivního testu: 
 
• Jste povinni se okamžitě a bez průtahů odebrat do domácí izolace (»Segregace«). 
Stejně tak by se členové Vaší domácnosti měli okamžitě segregovat od ostatních. 
Opustit byt nebo dům je možné jen v naléhavých lékařských nebo jiných naléhavých 
případech. 
 

• Nechte se otestovat PCR testem, aby se potvrdilo podezření na infekci SARS-CoV 2. 
Poraďte se se svým lékařem o dalších opatřeních týkající se Vás a Vašich kontaktních 
osob. 
 

• Obraťte se na příslušný orgán veřejného zdraví (hygienická stanice, praktický lékař). 
Tento orgán nařídí karanténu se souborem pravidel chování a hygienických opatření. 

 

• Informujte svého zaměstnavatele, že máte pozitivní výsledek testu. 
 

• Dodržujte „Pravidla karantény“!  

Nejdůležitější pravidla chování a hygieny pro ochranu členů domácnosti před infekcí: 

■ Vzdálenost (pokud je to možné, udržujte pobyt v samostatné místnosti). 

■ Hygiena. 

■ Nošení vhodných ochranných roušek. 

■ Pravidelné větrání. 

 

• Informujte Vaše kontakty za posledních 14 dní o možné infekci. Zapište si své 
kontaktní osoby! Pokud se objeví příznaky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

• Domácí karanténu ukončí příslušný orgán veřejného zdraví (pouze podle definovaných 
kritérií. Domácí karanténa také končí, pokud je následný PCR test negativní. 

 

Vezměte prosím také na vědomí právní základy a informace saské státní vlády 
(www.coronavirus.sachsen.de) popř. u českých občanů informace Ministerstva zdravotnictví 
ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/) 
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