Informace k vystavování elektronických neschopenek osobám, kterým byla
nařízena karanténa, z důvodu rizikového kontaktu s onemocněním COVID-19
pro zaměstnavatele a ČSSZ
Karanténa se nařizuje osobám, které byly v kontaktu s osobou s potvrzeným infekčním onemocněním
nebo které pobývaly v ohnisku nákazy.
Elektronická neschopenka slouží pouze pro osoby-zaměstnance, kteří z důvodu nařízené karantény,
nemohou docházet do zaměstnání a potřebují z tohoto důvodu vystavit doklad o pracovní neschopnosti.
Hygienická služba nevydává OČR (ošetřování člena rodiny) z důvodu nařízené karantény nezletilého
dítě a ani nevydává e-neschopenky, tj. doklad o pracovní neschopnosti osobám, kterým bylo
potvrzeno onemocnění covid-19. Zde je potřeba obrátit se na svého ošetřujícího praktického lékaře.
Pro vystavení potvrzení o nařízení karantény je potřeba při sebetrasovací sms, která je zasílána osobám
v rizikovém kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou, zaškrtnout políčko:
-

Potřebuji vystavit E-neschopenku – Ano,
Pracovní neschopnost od: uvést datum, od kterého požadujete vystavit pracovní neschopnost

Na základě tohoto požadavku, Vám bude vystavena elektronická neschopenka, která je odesílána na
příslušnou OSSZ.
Požadavky na vystavení e-neschopenky je možné také poslat e-mailem na adresu
karantena@khszlin.cz – zaslání požadavku se týká pouze osob, které žijí ve Zlínském kraji.
Předmět e-mailu: Žádost o vystavení e-neschopenky a Vaše příjmení
Text e-mailu: Žádost o vystavení elektronické neschopenky
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
Telefonický kontakt
Adresa pobytu v době karantény
Název, IČ a adresa zaměstnavatele
Datum, od kterého žádáte o vystavení karantény (zpravidla se jedná o datum, kdy jste již nebyl/a
v zaměstnání, ale nemůže být dřívější, než je výsledek testu u Covid-19 pozitivní osoby, se kterou jste
byl/a v kontaktu).
Kontakt s Covid-19 pozitivní osobou: zde vypsat její jméno a příjmení (pokud ho znáte)
Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala dočasná
pracovní neschopnost z důvodu karantény, která je překážkou v práci, a to neprodleně, jakmile se o ní
dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem.

