
 

 

14. júna 2021 

Vážený rodič / opatrovateľka, 

Re: Vyžaduje sa test PCR - variant znepokojenia 

 

Píšem vám, pretože ste dostali pokyn, aby ste sa izolovali po kontaktovaní potvrdeného prípadu v júni 2021. Chcem 
vás informovať, tento prípad bol spojený s „variantom znepokojenia“ a existujú dôkazy, že sa šíri viac. najbežnejší 
kmeň vo Veľkej Británii. V súčasnosti však neexistujú dôkazy o tom, že by spôsoboval závažnejšie ochorenie, zvyšoval 
riziko úmrtnosti alebo znižoval účinnosť súčasných vakcín. 
 
Ako riaditeľ verejného zdravia dôrazne odporúčam, aby všetci, od ktorých sa žiada izolácia z tohto dôvodu, mali 
okamžite podstúpiť test PCR, aby sa navzájom chránili a zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu. Ak si chcete rezervovať test 
PCR, zavolajte na bezplatnú telefónnu linku 119 alebo si rezervujte online na: https://www.gov.uk/get-coronavirus-
test 

 

Je dôležité, aby si všetci uvedomovali, že hoci sa Liverpool otvára, stále musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o riziko 
Covid-19, najmä vzhľadom na nový variant. Všetci si stále musíme udržiavať odstup, pravidelne a dôkladne si umývať 
ruky, udržiavať budovy dobre vetrané, v škole nosiť odevy na zakrytie tváre a, keď je to možné, zhromažďovať a 
stretávať ľudí vonku. Po podaní vakcíny Covid sa uistite, že ste dostali svoju vakcínu. 

 

Pamätajte, že ak sa u vás objavia príznaky COVIDU (horúčka, kašeľ, strata alebo zmena vnímania čuchu alebo vône), 
musíte ich okamžite izolovať a rezervovať si test PCR online. Ktokoľvek bez príznakov Covid-19 môže byť testovaný 
dvakrát týždenne. Môžete sa rozhodnúť: 

 

• podstúpiť test pod dohľadom v testovacom centre - https://liverpool.gov.uk/community-and-bezpečnosť / 
havarijné plánovanie / koronavírus / testovanie / testovanie bez symptómov / 
• vyzdvihnúť domáce testovacie súpravy v testovacom centre alebo v miestnej lekárni, príp 
• objednať online na: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests 
 
Nakoniec, ak potrebujete podporu pri izolácii alebo izoláciu svojho dieťaťa a nemáte inú podporu, môžete sa obrátiť 
na poradenskú linku Liverpoolu Covid Isolation: 0800 169 3032, kde vám môže pomôcť. Naše linky sú otvorené od 
pondelka do piatku od 8:00 do 18:00. 
 

S najlepšími prianiami, 

 

Matt Ashton 

Riaditeľ verejného zdravotníctva 


