Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval
Vyzýváme osoby ve věku 18-89 let, které aktuálně netrpí žádnými příznaky nemoci COVID-19 (jako
je např. zvýšená teplota, kašel, bolest v krku, bolest svalů a na hrudi, obtížné dýchání, ztráta chuti
a čichu) a které pobývají na území Olomouckého kraje, aby se zapojily do Studie kolektivní imunity
SARS-CoV-2-CZ-Preval.
VZOREK VAŠÍ KRVE POMŮŽE:

•		 zjistit, zda jste už prodělali onemocnění COVID-19 a máte protilátky

(= to ukáže rychlotest na počkání, při němž jsou výsledky do 15–20 minut)
V případě, že test na místě prokáže, že máte v těle protilátky na nový koronavirus, bude vám udělán
výtěr z nosohltanu, který potvrdí nebo vyvrátí, zda je u vás onemocnění akutní nebo jste je prodělali
v minulosti. Do vydání výsledku výtěru z nosohltanu budete požádáni setrvat v domácí izolaci, abyste
v případě pozitivity testu nenakazili další lidi. Výsledek výtěru z nosohltanu dostanete formou SMS na
mobilní telefon do 1 – 2 dní, proto nezapomeňte číslo svého mobilního telefonu uvést i v informovaném
souhlasu. V případě negativního výsledku testu na protilátky, který očekáváme ve většině případů, pro
vás účast ve studii končí.

•		 zjistit, kolik lidí prodělalo COVID-19 a jaká je kolektivní imunita
•		 rozvolnit ekonomická opatření a nastartovat ekonomiku

Čím více lidí prodělá nemoc COVID-19, tím rychleji se vše vrátí do normálních kolejí. Výsledky studie
pomohou rozvolnit ekonomická opatření vlády. Zapojte do této studie i své rodiče a prarodiče
proto, aby studie měla co nejvyšší výpovědní hodnotu a obsahovala data o lidech všech věkových
skupin obyvatelstva.

•		 vědcům dále zkoumat nemoc COVID-19, zlepšovat diagnostiku a léčbu

Každý lék pro pacienty vzniká na základě intenzivního výzkumu. Pomozte vědcům, aby měli dostatek
informací a biologického materiálu pro další zkoumání nemoci COVID-19.

•		 zachránit lidské životy

V případě, že se ve vaší krvi již protilátky proti novému koronaviru nacházejí a netrpíte akutní infekcí,
můžete se stát dárcem krevní plazmy a pomoci druhým lidem, kteří protilátky v těle nemají a potřebují je
k uzdravení.
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