Chytrá karanténa
Co to je?
Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování a izolaci v karanténě co
největšího počtu potenciálně nakažených osob onemocněním COVID-19. Součástí toho je ve
spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli virus přenést.

Jak se zapojit?
Stáhněte si aplikaci eRouška, nebo v aplikaci Mapy.cz aktivujte “sdílet polohu kvůli COVID-19”.

Co je eRouška?
Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony. Stáhnete si ji, aktivtujete a necháte běžet tzv. na pozadí.
Díky Bluetooth technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Všichni s
eRouškou mohou pomoci hygienikům rychle dohledat tzv. rizikové kontakty (tedy kontakty, se kterými
jste byli déle než 15 minut na vzdálenost kratší než dva metry).
Prakticky to znamená, že pokud se u vás testem prokáže koronavirus, pracovník hygienické stanice
vás při telefonátu požádá o přehled lidí, které jste v posledních dnech potkali. Vy mu jednoduše na
jeden klik odešlete anonymní seznam uživatelů eRoušky, se kterými jste byli v rizikovém kontaktu. A
to včetně těch, které osobně neznáte, protože jste s nimi třeba jeli jen autobusem.
A naopak, když sami potkáte někoho, u koho se později prokáže koronavirus, hygienická stanice vám
bude moci zavolat a vy nebude nechtěně virus dál roznášet. Každý, kdo aplikaci eRouška používá, tak
pomáhá, aby bylo nakažených co nejméně.

...Postup, pokud jste se setkali s někým nakaženým

Jaký je postup, pokud se dozvíte, že jste nakažení?
1.

2.
3.

4.

5.

Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován krajskou
hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identiﬁkoval co největší počet rizikových
kontaktů za posledních 5 dnů.
Když k tomu vydá oﬁciální souhlas, krajská hygienická stanice vytvoří na základě mobilních dat
od operátorů „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se nakažený pohyboval.
Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené
kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni a
izolováni v karanténě.
Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým týmem,
který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou.
Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin)
zpraven o výsledku.
V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem.
Samozřejmě za předpokladu jeho oﬁciálního souhlasu.
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