ODBĚROVÉ
MÍSTO
COVID-19

Vážení klienti,
pro urychlení průběhu testování pozitivity na nový koronavirus vás žádáme, abyste si připravili:
• doklad totožnosti,
• kartičku pojištěnce,
• žádanku na vyšetření od svého praktického lékaře nebo hygienické stanice,
• vyplněný informovaný souhlas.
Postup vyšetření bude následující:
• ve vyznačeném prostoru před odběrovým stanem zastavíte vozidlo,
• obsluha odběrového místa vás vyzve ke vjezdu do stanu,
• zde se prokážete výše uvedenými doklady a předáte formuláře,
• poté bude proveden samotný odběr, tzn. výtěr z celé plochy obou nosních dírek,
(vyšetřovaná osoba zůstává ve vozidle, pouze stáhne okénko),
• po provedení odběru vyčkáte na pokyn obsluhy k odjezdu,
• následně odjíždíte po komunikaci ven z areálu.

Jak se dozvíte výsledek svého testu?
• V případě pozitivního nálezu vás bude bezodkladně kontaktovat hygienická stanice
a domluví se s vámi na dalším postupu.
• V případě negativního nálezu obdržíte informaci formou SMS zprávy na vámi
uvedené tel. číslo.
• V případě neobdržení SMS zprávy do týdne po absolvování odběru kontaktujte svého
praktického lékaře, který vyšetření indikoval. Lékař pošle písemný dotaz na stav vyšetření
na e-mail dotazycovid19@fnkv.cz. Po obdržení tohoto e-mailu bude znovu zaslána
informační SMS přímo pacientovi.
V průběhu čekání na vyšetření vás žádáme, abyste neopouštěli své vozidlo.
Na druhé straně tohoto letáku naleznete situační plánek odběrového místa.

Děkujeme.
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Provozní doba
po–pá
8.00–18.00 hod.
Poslední vjezd do areálu bude umožněn tak, aby poslední
vyšetření proběhlo do 18.00 hod.
Testování pouze na základě platné žádanky!

Za elektrárnou

TIP SPORT ARENA

ZÁKLADNÍ
INFORMACE K

ODBĚROVÉMU CENTRU
1. Městská poliklinika Praha ve spolupráci s Výstavištěm Praha otevře
odběrové centrum v areálu výstaviště.
2. Datum otevření bude v pondělí 6.4.2020.
3. Provozní doba je ve všedních dnech v pondělí až pátek od 8:00 do
18:00 (poslední auto bude vpuštěno do areálu tak, aby byl poslední
klient obsloužen v 18:00h).
4. Příjezd pouze osobním automobilem. Odběrové centrum není určeno
pro pěší.
5. Odběrové centrum, je určeno pro klienty indikované k odběru
praktickým lékařem nebo hygienikem. Prosíme, nevozte na vyšetření
děti do 10ti let, odběr z auta by byl komplikovaný.
6. Při vjezdu do areálu se musíte prokázat papírovou nebo
elektronickou žádankou / doporučením k odběru.
7. V areálu odběrového centra není dovoleno vystupovat z auta a je
potřeba se řídit pokynů pracovníků červeného kříže a zdravotníků.
8. S sebou si vezměte žádanku (papírovou či elektronickou formu,
včetně sms), kartičku zdravotní pojišťovny, doklad totožnosti a tužku
(psací potřebu).
9. Informace jsou k nalezení na www.prahamp.cz.

