
TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NOVĚ I V CHEBU: 

 

Karlovarský kraj od čtvrtka 30. 4. 2020 zahajuje testování samoplátců v dalším odběrovém místě. 

Kromě Karlových Varů nyní budou mít lidé možnost absolvovat odběry i v Chebu. Na tomto 

postupu se v neděli 26. 4. 2020 dohodli členové Krizového štábu Karlovarského kraje. V záloze 

zůstává i možnost testování samoplátců v Sokolově podle potřeby. Navíc se 

zjednodušil objednávkový systém pro všechny zájemce. Potřebné informace najdete na webu 

Karlovarské krajské nemocnice. 

 

MANUÁL PRO SAMOPLÁTCE K TESTOVÁNÍ NA NÁKAZU COVID-19: 

1)     testování samoplátců probíhá na odběrovém místě v areálu nemocnice Karlovy Vary 

2)     na odběr lze přijmout samoplátce pouze po předchozím telefonickém objednání 

3)     objednat k odběru lze v době od pondělí až soboty v rozmezí 8 – 10 hod. na tel. čísle 602 956 681 

4)     samoplátce bude objednán na určitý stanovený den a hodinu 

5)     testování samoplátců bude probíhat od pondělí do soboty v době od 12 – 14 hod. a v neděli v době 

od 8 – 12 hod. 

6)     samoplátce se dostaví ve stanovený termín k odběru s přesnou HOTOVOSTNÍ platbou ve výši 2 000 

Kč 

7)     výsledek testu bude 48 hodin po odběru 

8)     výsledek testu bude možné vyzvednout OSOBNĚ v laboratoři na adrese Bezručova 1098/10, Karlovy 

Vary po předložení dokladů totožnosti, pouze ve dnech pondělí až pátek v době od 8 do 15 hod. 

9)     při udělení souhlasu pacienta na odběrovém místě, lze výsledek poslat na jím uvedený email. 

Formulář obdrží samoplátce na odběrovém místě 

10)  v případě POZITIVNÍHO výsledku bude samoplátce kontaktován epidemiology Krajské hygienické 

stanice Karlovarského kraje – v tomto případě NEJEZDIT OSOBNĚ do laboratoře ani na odběrné 

místo 

11)  v případě NEGATIVNÍHO výsledku bude samoplátci vystaveno Potvrzení o bezinfekčnosti, které si 

přiveze s sebou s výsledkem testu z laboratoře 

12)  Potvrzení o bezinfekčnosti bude potvrzováno na odběrovém místě v areálu nemocnice Karlovy 

Vary v době od pondělí do soboty od 11.30 hod. do 13 hod. 

13)  Potvrzení o bezinfekčnosti lze najít/stáhnout např. na webových stránkách 

MZČRhttps://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/ 

14)  Prosíme pro všechny samoplátce, aby dodržovali tento manuál a všechna opatření a nařízení vlády ČR 

a MZČR 
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Krajský úřad Karlovarského kraje 

Závodní 353/88 

360 06 Karlovy Vary 

 

tel.: +420 354 222 130  

mobil: +420 736 650 308 

e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz 

 

www.kr-karlovarsky.cz 
http://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/Covid_aktualne.aspx 
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