
pro pozitivní pro rizikové kontakty (close contacts)

Země
Délka izolace bez testování

Délka izolace s 
testováním/možností 
zkrácení Délka karantény bez testování

Délka karantény s 
testováním/Možnosti zkrácení Změny? Zdroje

ČR do 1.3.

Obecně platí, že v izolaci jste 
min. 10 dní od vašeho 
pozitivního RT-PCR testu. Po 
konzultaci vás váš praktický 
lékař může propustit z izolace, 
pokud jste byli izolováni min. 10 
dní, a zároveň poslední 3 dny 
nemáte příznaky onemocnění 
covid-19.

Nezkracuje se testováním.

Karanténa trvá 10 dnů od posledního 
kontaktu s nakaženým, pokud jste 5. až 7. 
den od posledního rizikového kontaktu 
podstoupili RT-PCR test, který vyšel 
negativně. Pokud se RT-PCR test nepodaří v 
průběhu 10 dní provést a nemáte žádné 
příznaky onemocnění, musíte v karanténě 
setrvat 14 dní od posledního rizikového 
kontaktu. Pokud s nakaženým člověkem 
sdílíte domácnost a není možné nakaženého 
izolovat, podstupte RT-PCR test 5. až 7. den 
od prvního pozitivního výsledku nakaženého. 
Délka vaší karantény je prodloužena na 15 
dní ode dne odběru pozitivního vzorku. 

Nezkracuje se testováním.
https://covid.gov.
cz/situace/onemocneni-
obecne-o-opatrenich/izolace

ČR od 1.3. 

Od 1.3.2021 bude nově 
nařizována izolace na 14 dní od 
pozitivního testu. Izolaci tedy 
bude možné nově ukončit 
nejdříve po 14 dnech u osob 
bez příznaků, u osob s příznaky 
musí být i nadále navíc splněna 
podmínka tří dnů od vymizení 
příznaků.

Od 1.3.2021 bude karanténa prodloužena na 
14 dní od posledního kontaktu s nakaženým. 
Dál platí, že podmínkou ukončení karantény 
je jeden negativní RT-PCR test a absence 
příznaků. V případě pozitivity rodinných 
příslušníků, kdy není možné nakaženou 
osobu efektivně izolovat od zbytku rodiny, 
stráví rodinní příslušníci nově v karanténě 
nejméně 21 dnů.

Nezkracuje se testováním od 1.3. prodloužení kvůli 
novým mutacím

https://covid.gov.
cz/situace/onemocneni-
obecne-o-
opatrenich/karantena

Velká Británie 10 dnů Nezkracuje se testováním.

10 dnů od kontaktu pro členy domácnosti 
i pro rizikové kontakty , Your self-isolation 
period includes the day you were last in 
contact with the person who tested positive 
and the next 10 full days.anyone you live with 
must self-isolate for 10 days, counting from 
the day after your symptoms started, It is 
crucial that you complete your 10-day self-
isolation period if you’ve been identified as a 
contact, even if you get a negative test result. 

Nezkracuje se testováním. Last reviewed 18th 
February

https://www.nhs.
uk/conditions/coronavirus-
covid-19/testing-and-
tracing/nhs-test-and-trace-if-
youve-been-in-contact-with-a-
person-who-has-coronavirus/

Francie
10 dnů od začátku symptomů 
nebo po pozitivním testu (pro 
asymptomatické)

Nezkracuje se testováním. 7 dní, ukončené negativním testem (Ag nebo 
PCR), na začátku karantény proběhne první 
test (Ag) 

Nezkracuje se testováním. 
prodloužení izolace ze 7 
na 10 dnů (od 22.1.) 
kvůli novým mutacím

https://www.service-public.
fr/particuliers/actualites/A1469
0

Německo 10 dnů,  14 dní při podezření na 
novou mutaci 

pouze pro děti ve školním věku 
- po 5 dnech test 14 dnů Možno zkrátit na 10 dnů testem (Ag) 26.2. (nové mutace nyní 

14 dní izolace)

https://www.rki.
de/SharedDocs/FAQ/NCOV20
19/FAQ_Liste_Kontaktperson
enmanagement.html, https:
//www.rki.
de/DE/Content/InfAZ/N/Neuart
iges_Coronavirus/Entlassman
agement.html

Rakousko 10 dnů Nezkracuje se testováním. 10 dnů

https://www.sozialministerium.
at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---
Haeufig-gestellte-
Fragen/FAQ--Testungen-und-
Quarantaene.html
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USA

10 dnů (At least 10 days since 
symptoms first appeared and
At least 24 hours with no fever 
without fever-reducing 
medication and
Other symptoms of COVID-19 
are improving, 10 days from 
positive test for asymptomatic)

Stay home for 14 days after your last contact 
with a person who has COVID-19.

Follow the recommendations of your 
local public health department if you 
need to quarantine. Options they will 
consider include stopping 
quarantine:
- After day 10 without testing
- After day 7 after receiving a 
negative test result (test must occur 
on day 5 or later)

Last updated 11th 
February

https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/if-
you-are-sick/quarantine.html

Dánsko

symptomatický pacient - po 10 
dnech nebo 48 hodin po 
odeznění symptomů (horečky), 
asymptomatický - 7 dnů po 
pozitivním testu (bez dalšího 
testu)

individuální podle situace, dva testy podle 
doporučení od hygieny

https://www.sst.
dk/en/English/publications/202
0/Important_guidance_tested_
positive
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