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Dobrovolné antigenní testování
Vážení,
dovolte nám Vás informovat o možnosti využití antigenních odběrových míst v Lounech.
Zájemci z řad veřejnosti mají dle rozhodnutí vlády ČR možnost nechat se otestovat na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 (Covid-19). V Lounech je testování možné na dvou
místech:
1. Odběrové místo: Dětská pohotovost v budově polikliniky v Lounech,
Pod Nemocnicí 2503, Louny
Termíny odběrů: pouze 11. - 15.1.2021, denně vždy mezi 9:00 a 13:00 hod.
Způsoby objednání:
1) online: přes objednávkový formulář: https://nemzatec.eu/covid
2) telefonicky: +420 607 056 741. Volat můžete v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hod.
BEZ OBJEDNÁNÍ NEBUDE TEST PROVEDEN!
2. Odběrové místo: Aeskulab, k.s. v budově polikliniky v Lounech,
Pod Nemocnicí 2503, Louny – vstup označeným vchodem z areálu nemocnice
Termíny odběrů: pondělí: 14:00 – 15:00, středa a čtvrtek: 13:00 – 15:00, pátek: 12:00 – 14:00
Způsoby objednání: online: přes objednávkový formulář:: https://rezervace.aeskulab.cz/
BEZ OBJEDNÁNÍ NEBUDE TEST PROVEDEN!
Antigenní testování je určeno pro bezpříznakové zájemce.
Výsledky testování: výsledek bude znám v rozmezí 15-30 minut od samotného stěru.
V případě pozitivity bude testovaná osoba odeslána na provedení PCR testu, jejichž výsledek
bude znám za 36 hodin. Testovaný je povinen dodržet karanténu a pokyny Krajské hygienické
stanice.
Předem děkujeme za ohleduplnost a respektování pokynů personálu. Nezbytné je dodržování
preventivních opatření, jako je zakrytí dýchacích cest, bezpečné rozestupy a správná hygiena.
Otestovat se může jít nechat kterýkoli občan ČR, který je účastníkem systému veřejného
zdravotního pojištění. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad.
Lidé se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 5 dní. Nejedná se
o jednorázovou akci jako v jiných zemích – občané ČR se mohou nechat testovat opakovaně.
V případě naplnění odběrového místa v Lounech je možné využít kteréhokoliv odběrového
místa na území České republiky. Seznam odběrových míst naleznete na webu MZČR:
https://crs.uzis.cz/Antigen

