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V Hořicích je dostupnějšíantigenní testování - spouŠtíme
rezervacnr
Yf

Levitovo centrum následné péčevycházivstíic veřejnosti a

spouští rezervaěni systém pro antigenní testování, které
bude probíhatkaždéútetýapátek od 14 do 16 hod. Termín
si můžeterezervovat jižnyni.
Město Hořice chce ve spolupráci s Levitovým centrum následné péčeumožnit veřejnosti
dostupnější testování, které je zák|adnímpilířem v boji s epidemií Covid-19. Již není nutné jezdit
za testováním do Jičínanebo Hradce Králové. Stačísi vybrat termín a stavit se v hořické
nemocnici - Levitově centru následné péěe. Zdravotní personal připravil zázemí pro odpolední
testování, které probíhá v prostorách odběrové laboratoře - "boČnívchod" v areálu nemocnice.

V rezervačnímsystému jsou otevřené termíny: 23.2,26.2.,2.3.

a 5.3.

Po zadáni rezervace Vám přijde potvrzující e-mail, přes který je také možnéprovést případné
storno. Pokud zamluvený termín nevyužijete, použijte storno, aby se místo uvolnilo dalŠÍm
zájemcílm. Děkujeme,

Rezervaci lze provést nejpozději do 12.00 hod. daného testovacího dne.

Vstup pouze v respirátoru s dodržováním rozestupů a dezinfekce rukou a při dodrŽení
následujícího pravidla ministerstva zdravotnictví:
Testování se neprovádí v přípaďě, že osoba prodělala v uplynulých 90
d n ech infekci C OVID- 1 9 (včetně b ezpř iznakový ch průběhů).
1)

2) Testování se neprovádí v případě, že osoba byla v uplynulých 3 dnech testována na COVID
-19 pCR nebo antigenním testem s negativním výsledkem. Lhůta 3 dnŮ se poČÍtá od provedení
testu, např. byl(a) jsém testován(a) v pondělí, pak dalšítest mohu absolvovat nejdříve ve Čtvrtek.

V případě, že přes,yýše uvedené dojde k testování před uplynutím uvedených lhŮt, budou
náklady vzniklé v souvislosti s tímto vyšetřením vyfakturovány pacientovi.
Testovací dny jsou podsvíceny bíle, aktuálně se testuje v úteý a pátek odPoledne.
Redakce: Mgr. Michal Kuchta
Vytvořeno / změněno: 20.2.202I l 20.2.202I

sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru

https://www.horice.org/v-horicich-je-dostupnejsi-antigenni-testovani-sPoustime-novY-..,

25.02.202I

