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Sebereportovací formulář – pomozte nám 

 
Jsem pozitivní – a co dál?   

V případě pozitivního PCR testu Vám na mobilní telefon přijde SMS zpráva s textem: 

Dobrý den, osoba (vaše iniciály a ročník narození) byla nahlášena do registru infekčních chorob jako 
pozitivně testovaná na COVID-19. Nabízíme Vám sebereportování epidemiologicky závažných kontaktů 
na stránce covidlab.cz, zadejte kód (text vašeho kódu). Vyplněním zrychlíte epidemiologické šetření.  
Na SMS neodpovídejte. Děkujeme! 

Výsledek Vašeho testu současně putuje z laboratoře do systému Chytré karantény, kde se zobrazí jen 
základní informace o Vaší osobě.  

Vaše telefonní číslo pak čeká ve frontě na rozhovor s pracovníkem Krajské hygienické stanice  
či trasovacího callcentra. Při navolání v řízeném rozhovoru společně zjišťujeme podrobnosti o Vaší 
osobní, zdravotní i pracovní anamnéze a hledáme souvislosti. Zajišťujeme také kontakty na osoby, 
které s Vámi přišly do styku a hrozí u nich nákaza.  

Při vyplnění sebereportovacího formuláře na výše uvedených stránkách doplníte sami jednotlivé 
položky v dotazníku. Sebereportování je velmi jednoduché a jednotlivé kroky na sebe navazují. Pokud 
některou z položek nevíte nebo si nejste jisti, nic se neděje. I po doplnění Vašich údajů budete následně 
kontaktováni hygienikem, náš hovor se však velmi urychlí. Zkontrolujeme a doplníme společně s Vámi 
zadané údaje a budeme se věnovat především zhodnocení rizikovosti u osob, se kterými jste byli  
ve styku. Pokud se přesto sebereportování obáváte a nepřejete si formulář vyplňovat, připravte si 
prosím telefonní čísla na rodinné příslušníky, s nimiž sdílíte domácnost, a také na všechny ostatní 
osoby, se kterými jste byli v kontaktu bez ochrany úst a nosu (např. kolegové). 

Vyplněním sebereportování nám ušetříte čas, který budeme moct věnovat dalších čekajícím ve frontě 
za Vámi. Přispějete tak i Vy k lepšímu zvládnutí epidemie a návratu k běžnému životu nás všech.  

DĚKUJEME. 
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