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Poznámka:  Doporučení může být změněno na základě nových dostupných informací a vývoje 

epidemiologické situace.  

 

Doporučení k provádění Rapid testů pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost 

 
Pro bezpečné provádění Rapid testů (RT) je nezbytné, aby osoba, která provádí testy, 
používala níže uvedené osobní ochranné prostředky (OOP), testy prováděla v prostoru 
splňujícím požadované minimální vybavení a po provedení testu zabezpečila plošnou 
dezinfekci prostoru. 
   
Požadavky na místo provedení testu 

Místo pro provádění rapid testů je možné zvolit podle dispozice zdravotnického zařízení. Může 

se jednat o speciálně vyčleněnou místnost (např. odběrová místnost, vyšetřovna, ordinaci 

lékaře) nebo improvizované vyšetřovací místo.  

Místo musí mít omyvatelnou podlahu a mělo by být vybaveno například stolem nebo pracovní 

deskou s vodorovným povrchem, na který se používané testy budou pokládat a současně musí 

mít omyvatelný povrch, který lze dezinfikovat.  

Místo musí být minimálně vybaveno: 

• umyvadlem, mýdlem a prostředky na dezinfekci rukou s deklarovanou virucidní účinností, 

• sterilními injekčními jehlami, 

• prostředkem a tampony na dezinfekci kůže, 

• odpadní nádobou na běžný odpad, na biologický odpad a na použité ostré předměty (injekční 

jehly). 

Po provedení testování bude všechen odpad řádně a bezpečně zlikvidován. Použité testy, 

použité tampony, použité OOP se uloží nejlépe do dvojitého igelitového pytle, který se uzavře 

převázáním a zlikviduje jako biologický odpad.  

Všechny povrchy, se kterými přišel pacient do kontaktu a plocha, na které bylo testování 

prováděno, budou vydezinfikovány. Po provedení dezinfekce se provede dostatečné vyvětrání 

místnosti oknem. Poté je možné prostor běžně využívat.  

Testování se doporučuje organizovat na konci ordinační doby.  
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Osobní ochranné prostředky 

V souvislosti s prováděním vyšetřování specifických anti-SARS-CoV-2 protilátek s využitím RT 
v ordinacích praktických lékařů u osob po skončení karantény, doporučujeme používat tyto 
OOP: 

• respirátor třídy FFP2, 
• jednoduchý jednorázový ochranný plášť, 
• jednorázové rukavice, 
• brýle nebo ochranný obličejový štít. 

Doporučuje se použít naráz dvoje jednorázové rukavice. Použitelnost respirátoru je až 6 hodin. 
Ochranné brýle nebo obličejový štít lze používat po provedené dezinfekci virucidním 
prostředkem opakovaně. Uvedené ochranné prostředky jsou určeny pro osobu, která test 
provádí. 
 

Dezinfekce po provedení Rapid testu  

 Pro dezinfekci ploch se použije dezinfekční prostředek s deklarovanou virucidní účinností, 

alternativně 0,05 % roztok chlornanu sodného nebo 70 % ethanolu. 

 Koronavirus je obalený virus, proto dezinfekční přípravek s jakoukoli virucidní aktivitou je 

účinný také na tento virus. V návodu výrobku je vždy uvedeno spektrum jeho účinnosti, účinná 

koncentrace, čas působení a také na jaké viry a podle jaké normy byl dezinfekční prostředek 

testován (minimálně norma E|N 14476 nebo DVV/RKI). Plně virucidní dezinfekční prostředky 

jsou označeny jako třída účinnosti B. Dezinfekční prostředky na dezinfekci povrchů 

přicházejících do styku s pacientem musí být účinné do 5 minut. Doporučujeme používat 

přípravky firem zabývajících se výrobou dezinfekčních prostředků pro zdravotnictví. Při jejich 

použití (nezbytné ředění a doba působení) postupujeme podle návodu na obalu. Je vhodné 

zvolit dezinfekci otíráním na vlhké buničině nebo hadříku. Tento hadřík je možné používat v 

průběhu dne opakovaně, je nutné jej před každým použitím znovu namočit v dezinfekci.   

Dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ethanol, propan-2-ol, propan-1-ol) v koncentracích 

70 až 80 % s expoziční dobou jedné minuty významně snižují infekčnost obalených virů, jako 

je SARS-CoV-2. Ethanol však dosud nebyl schválen podle nařízení o  biocidních přípravcích 

BPR(EU) č. 528/2012., takže biocidní přípravky na bázi ethanolu nejsou povoleny podle BPR, 

ale jsou k dispozici v rámci přechodných opatření.  
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