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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 16. 9. 2020/15:45 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní rozšiřuje provozní dobu odběrových míst pro testy na nákazu způsobující onemocnění 
COVID-19  

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) rozšiřuje provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy 
způsobující onemocnění COVID-19 ve všech svých nemocnicích - Ústí nad Labem nad Labem od 16. září na 
každodenní a v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově od 21. září 2020 na všechny pracovní dny.  

KZ tak reaguje na vznik státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a 
odběrových center v regionální síti tak, aby splnila požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová 
místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je v zařazena do 
celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., 
a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě. 

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. 

 

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19  
od středy 16. září 2020: 
 

 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, 
budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin, včetně svátků)  
 

Další nemocnice budou mít v tomto týdnu odběrová místa v provozu ještě v dosavadním rozsahu:  
 

 Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 
(pátek 18. září od 8:00 do 16:00 hodin) 

 Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 
(čtvrtek 17. září od 8:00 do 12:00 hodin) 

 Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 
(pátek 18. září od 7:30 do 11:30 hodin) 

 Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 
(čtvrtek 17. září a pátek 18. září od 8:00 do 12:00 hodin) 

  
 

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19  
od pondělí 21. září 2020: 
 

 Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217  
 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, kromě státního svátku 28. září) 

 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, 
budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin, včetně státního 
svátku 28. září)  

 Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí 
až pátek od 7:30 do 16:00 hodin, kromě státního svátku 28. září) 

 Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 
(pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin, kromě státního svátku 28. září) 
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 Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 
(pondělí až pátek a státní svátek 28. září od 8:00 do 16:00 hodin). 

 
Nemocnice Chomutov rozšíří od soboty 3. října 2020 provozní dobu i na víkendy od 8:00 do 12:00 hodin. 
 
KZ nadále intenzivně připravuje objednávkový systém s SMS bránou, který bude aktivován v příštím týdnu 
pro odběrová místa ve všech jejích nemocnicích. 
 

 
Zdroj: info@kzcr.eu 
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