Česká nemocniční s.r.o.

Nabídka služeb na testování COVID - 19
V pátek 9.4.2021 otevíráme nové testovací centrum v budově
OD DBK na adrese Budějovická 1667, Praha 4.
Registrace bude probíhat od 7.4.2021 na adrese www.odberydbk.cz
Nabídka typů testů:
- Antigenní testy s odběrem z kraje nosu, nebo ze slin.
- PCR testy s odběrem neinvazivní metodou z dutiny ústní a slin.
Vybrat si můžete z následujících možností:
- žádanka od lékaře nebo z hygienické stanice na PCR nebo antigenní test,
vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění a je pro vás zdarma,
- pokud si chcete nechat udělat antigenní test zdarma (hrazeno ze systému
veřejného zdravotního pojištění), nárok je 1x za 3 dny
- PCR test provádíme i pro samoplátce, hradit ho budete přímo na místě,
cena je 1.500 Kč, pro samoplátce je možné vystavit za poplatek 100 Kč
certifikát pro cestování do zahraničí
- antigenní test je možné provést i pro samoplátce, úhrada probíhá přímo
na místě odběru a cena je 350 Kč, v případě potvrzení pro cestování je
vydáváno za příplatek 100 Kč.
- pro samoplátce nabízíme možnost antigenního testu ze slin, která je
pohodlnější, za cenu 400 Kč.
Provádíme také testování pro firmy a OSVČ, které je hrazeno ze zdravotního
pojištění. Vám tak odpadá nutnost nákupu testů, jejich vykazování, a především
máte garanci toho, že test je proveden správně a s prokazatelným výsledkem.
V případě zájmu jsme schopni poslat mobilní tým pro vzdálené pracoviště
v Praze a blízkém okolí.
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Česká nemocniční s.r.o.
Otevírací doba
V pracovní dny:

07:00 – 19:00 hod.

Sobota:

10:00 – 14:00 hod

Neděle:

15:00 – 19:00 hod

Vyskočilova ulice

Jak se k nám dostanete

DBK
VSTUP

Centrum je umístěno v úrovni venkovního parkoviště

Směr Zelený pruh

Parkoviště BILLA

Úřad MČ P4

Směr Kačerov

Budějovická ulice

ulice Antala Staška

Olbrachtova ulice

Směr Pankrác

Česká nemocniční s.r.o.
Telefon 244 461 347

Údolní 316/94,

IČ 04182243

Hodkovičky, 142 00 Praha 4

www.cznemocnicni.cz
recepce@cznemocnicni.cz

