COVID CENTRUM
Vyberte jednu z níže uvedených možností a objednejte se na příslušné vyšetření v níže uvedených odkazech:

-

RT-PCR vyšetření
Antigenní vyšetření

Respektujte prosím čas odběru a dostavte se na Vámi objednaný čas – zrychlíte tím celý proces odbavení a dobu čekání. Sestaveno dle mimořádného
opatření MZ vydaného 05.05.2022 (https://covid.gov.cz/situace/testovani/informace-k-plosnemu-testovani-obyvatel)

RT-PCR testování
Otevírací doba – COVID centrum ulice k Myslivně Ostrava-Poruba

Vyberte jednu z možností

otevírací doba

platba

vstup

Jak se dozvím výsledek?
•
•
•

1.

2.

Chci se nechat otestovat
sám (občané ČR nebo cizinci)
PLACENÝ TEST.

Poslala mě hygiena
(Krajská hygienická stanice)
nebo můj ošetřující lékař
(pro dospělé nebo děti) –
NUTNÁ ELEKTRONICKÁ
ŽÁDANKA.

Út, Čt, So 08.00 12.00 hod

Út, Čt, So 08.00 12.00 hod

Platební
kartou na
stanu č. 4
853 Kč

hrazeno z
veřejného
zdrav.
pojištění,
předložení
průkazu
pojištěnce

autem/
pěšky
stan č. 3

autem/
pěšky
stan č. 3

•

SMS
na emailové adrese – certifikát vystavený laboratoří
/možnost vyzvednutí elektronickéhocertifikátu na
https://ocko.uzis.cz, pokud se nelze přihlásit –
kontaktovat linku 1221
pokud cestuji mimo EU, do Řecka nebo nastane
problém s dohledáním certifikátu – kontaktovat linku
703 168 466 (provoz v otevírací době Covid centra) a
řídit se pokyny k vyzvednutí

•

pokud není možnost si z https://ocko.uzis.cz vytisknout
doma – ve stanu č. 2 na požádání vytisknou

•
•

SMS
možnost vyzvednutí elektronickéhocertifikátu na
https://ocko.uzis.cz
problém s dohledáním certifikátu - kontaktovat linku
703 168 466 viz bod 1 této tabulky

•

Antigenní testování
Otevírací doba – COVID centrum ulice k Myslivně Ostrava-Poruba
Od 22.11.2021 je plošné preventivní
otevírací doba
platba
vstup
testování antigenními testy zrušeno.
Platební
Chci se nechat otestovat sám
od 16.05.2022
kartou na
pěšky
1.
(občané ČR nebo cizinci)
Út, Čt, So 08.00 -12.00
stanu č. 2
stan č. 3
PLACENÝ TEST.
hod
201 Kč

Jak se dozvím výsledek?
•

tištěný certifikát na
místě/možnost vyzvednutí
elektronického certifikátu na
https://ocko.uzis.cz

Zpětné vystavení certifikátu - postup
Nutné informace k přípravě certifikátu: datum odběru, rodné číslo, jméno a příjmení, telefonní číslo, a číslo dokladu v případě
cestování.
Byl(a) jsem u vás testována a chci si
nechat vystavit zpětně certifikát
s výsledkem testu
Aktualizováno 16.05.2022.

objednávka telefonicky na
čísle 703 168 466
(provoz v otevírací době
Covid centra)

150 Kč

Covid
centrum
stan č. 3

•

řídit se pokyny k vyzvednutí
získanými na tel. lince

