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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 13. 8. 2020/15:15 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní odběry na nákazu způsobující onemocnění COVID-19 umožní samoplátcům i v sobotu a v 
neděli 

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, umožní samoplátcům testy 
na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 nově také během víkendu. Potvrzení o testu 
s negativním výsledkem ne starším 72 hodin požaduje od lidí cestujících z ČR od pondělí 17. srpna 2020 
Řecko. V provozu tak bude odběrové místo v budově „I“ v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., i 
v sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna od 8:00 do 10:00 hodin, tedy ve stejném čase jako ve všední dny. 

„V očekávání zvýšeného zájmu o testy ze strany lidí cestujících na dovolenou do Řecka jsme rozšířili pro 
samoplátce dobu odběrů na oba následující víkendové dny v ústecké nemocnici. Podle vývoje situace a podle 
potřeby jsme připraveni zajistit provoz odběrového místa v rámci Krajské zdravotní i v dalších víkendech,“ 
ujistil MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. 

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. 
 
Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.: 
 

 Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 
(úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin) 
 

 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, 
budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin, sobota 15. 8. a neděle 
16. 8. od 8:00 do 10:00 hodin ) 
 

 Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 
(úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin) 
 

 Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 
(úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin) 
 

 Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 
(pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin) 

 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 
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