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Testování při ZOH
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• Denní testování pro všechny členy týmu uvnitř bubliny

• Každodenní test proběhne výtěrem z krku

• Testovací centra jsou otevřená denně v čase 6:00 – 23:00

• Každý účastník je zodpovědný dojít na odběr v uvedeném čase

• Testovací časy + časy výsledků

- vzorek odebrán mezi 6:00 – 12:00  - výsledek po 20:00

- vzorek odebrán mezi 12:00 – 23:00  - výsledek ráno po 6:00
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH



• Čas odběru nemusí být každý den stejný

• Každý účastník ZOH si určuje čas odběru dle svých aktivit

• POZOR - v případě pozitivního nebo nejasného výsledku bude účastník 
kontaktován hned po výsledku, tzn. i během jeho aktivit

• Plánujte odběry tak, aby nenarušily vaše plány!
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH - postup

POKUD JE TEST NEGATIVNÍ NEDOSTANETE ŽÁDNOU ZPRÁVU
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH – proces odběru

1. Každý účastník se bude registrovat svou akreditační kartou

2. Dostane odběrovou sadu s QR kódem

3. Zdravotník mu odeberete vzorek výtěrem z hrdla

4. Protože účastník nedostane žádný doklad o provedeném testu, 

udělejte si fotografii QR kódu na odběrové sadě!

5. Po odevzdání odběrové sady se vzorkem se každý účastník odebere

věnovat své roli při ZOH



• Budete kontaktováni vaším CLO telefonem nebo přes MOYOBO

• Budete vyzváni jít do nejbližšího izolačního zařízení (v místě kde se právě 
nacházíte)

• Podstoupíte potvrzující/vyvracející test (výtěrem z hrdla i nosu)

• Počkáte na výsledky testu max. 5hodin (čekáte v izolačním zařízení)

• Výsledky testu budou sděleny přímo účastníkovi – následně informujte 
CLO a doktora

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ TÝM | Sportovní úsek ČOV | leden 2022|

TESTOVÁNÍ PŘI ZOH - Nejasný nebo pozitivní výsledek



• Výsledky testu budou sděleny pouze účastníkovi a příslušnému 
orgánu v rámci organizačního výboru – informujte CLO a doktora

Výsledek testu

Účastník s příznaky Účastník bez příznaků

- Negativní výsledek – léčba klasickými - Negativní výsledek – účastník se vrátí 

prostředky    ke své roli na ZOH

- Pozitivní výsledek – účastník bude   - Pozitivní výsledek – účastník bude

převezen do nemocnice a podstupuje                                    umístěn do izolačního zařízení

izolaci a léčbu v nemocnici
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH – potvrzující test



• Je umístěn do izolačního zařízení 

• Denně bude podstupovat PCR test

• Z izolace je propuštěn až dva po sobě jdoucí testy v rozmezí 24hodin 
budou negativní a nebude mít příznaky 

• V tomto případě je účastník povinen kontaktovat CLO – zajistí transport 
zpět do ubytování

• Následně účastník bude v režimu „blízkého kontaktu“ 

(viz ppt CLO_ZOH Blízké kontakty)
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POZITIVNĚ TESTOVANÝ – bez příznaků



• Je umístěn do nemocnice

• Denně bude podstupovat PCR test

• Denně mu bude měřena tělesná teplota

• Bude podstupovat potřebnou lékařskou péči

• Z izolace je propuštěn pokud:

- Tělesná teplota bude v normálu po dobu tří dnů (za sebou jdoucích)

- Respirační příznaky budou v normálu

- Plíce nebudou vykazovat onemocnění

- 2 PCR testy v rozmezí 24 hodin budou negativní

- Nebude mít žádné další symptomy 

• V případě propuštění je účastník povinen kontaktovat CLO – zajistí transport zpět do ubytování

Následně bude účastník v režimu „blízkého kontaktu“ (viz ppt CLO_ZOH Blízké kontakty)
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POZITIVNĚ TESTOVANÝ – s příznaky onemocnění



LEAD CLO - Blanka Konečná (konecna@olympic.cz; whatsupp 725 475 051)

DEPUTY    - Eva Rybáková (rybakova@olympic.cz; whatsupp 725 020 372)

- Vojta Svárovský (svarovsky@olympic.cz; whatsupp 723 185 830)

ROZDĚLENÍ BĚHEM ZOH

Peking – Blanka Konečná (+85267236516)

Yanqing – Eva Rybáková (+85267236532)

Zhangjiakou – Vojta Svárovský (+85267236525)

V každé vesnici bude určený lékař, který bude při pozitivních nálezech k dispozici 
pro konzultace. 
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CLO kontakty
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH – Přehled testovacích míst
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH – Přehled testovacích míst
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH – Přehled testovacích míst
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TESTOVÁNÍ PŘI ZOH – Přehled testovacích míst


