Karlovarský kraj od čtvrtka 30. dubna 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. dubna 2020 dohodli členové Krizového štábu Karlovarského kraje. V záloze
zůstává i možnost testování samoplátců v Sokolově podle potřeby. Navíc se zjednodušil ve
spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje
objednávkový systém pro všechny zájemce.
Od úterý 28. dubna 2020 mají obyvatelé kraje možnost využít testování na nákazu COVID-19 v režimu
takzvaných samoplátců. Není tak potřeba indikace lékaře či hygienika. Toto testování je za úhradu.
Jedná se o metodu PCR, který zjišťuje přítomnost samotného viru, vzorek se odebírá výtěrem
z nosohltanu. Testování probíhá v nemocnici v Karlových Varech, od čtvrtka 29. dubna 2020 také
v nemocnici v Chebu. Na obou pracovištích je postup odběru vzorků pro test odlišný. Zde je manuál
pro zájemce o test formou samoplátce v jednotlivých pracovištích.
Manuál pro samoplátce k testování na nákazu COVID-19 v NEMOCNICI KARLOVY VARY:
1. testování samoplátců probíhá na odběrové místě v areálu nemocnice na adrese Bezručova
1190/19, 360 01 Karlovy Vary
2. na odběr lze přijmout samoplátce pouze po předchozím objednání
3. objednat k odběru lze přes webové rozhraní na adrese https://www.reservio.cz/b/kkodbery/booking
4. samoplátce je objednán na určitý stanovený den a hodinu. Tento čas si vybere v aplikaci na
uvedeném webovém rozhraní podle dostupných volných kapacit
5. testování samoplátců probíhá od pondělí do soboty v době od 12 – 14 hodin a v neděli a
svátcích 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. po uplynutí 48 hodin od odběru je možné si vyzvednout výsledek. Tento výsledek testu bude
možné vyzvednout OSOBNĚ v laboratoři na adrese Bezručova 1098/10, Karlovy Vary po
předložení dokladů totožnosti. Laboratoř je na jiné adrese, než je odběrné místo – ulice pod
areálem nemocnice. Toto vyzvednutí bude možné pouze ve dnech pondělí až pátek v době
od 8 do 15 hodin.
9. při udělení souhlasu pacienta na odběrovém místě lze výsledek z laboratoře poslat na jím
uvedený email. Formulář pro uvedení mailové adresy obdrží samoplátce na odběrovém místě
10. v případě NEGATIVNÍHO výsledku bude samoplátci vystaveno Potvrzení o bezinfekčnosti
11. Potvrzení o bezinfekčnosti lze najít/stáhnout např. na webových stránkách
MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/
12. Potvrzení o bezinfekčnosti bude potvrzováno na odběrovém místě v areálu nemocnice
Karlovy Vary v době od pondělí do soboty od 11.30 hodin do 13 hodin. Formulář Potvrzení o
bezinfekčnosti přiveze s sebou žadatel na odběrové místo společně s výsledkem z
laboratoře
Manuál pro samoplátce k testování na nákazu COVID-19 v NEMOCNICI CHEB:
1. testování samoplátců probíhá na odběrovém místě v areálu nemocnice na adrese K
Nemocnici 1204, 350 02 Cheb
2. na odběr lze přijmout samoplátce pouze po předchozím objednání
3. objednat k odběru lze přes webové rozhraní na adrese https://www.reservio.cz/b/kkodbery/booking
4. samoplátce je objednán na určitý stanovený den a hodinu. Tento čas si vybere v aplikaci na
uvedeném webovém rozhraní podle dostupných volných kapacit

5. testování samoplátců probíhá od pondělí do pátku v době od 14 - 18 hod. a v sobotu, neděli
a svátcích v době od 12 – 14 hod.
6. samoplátce se dostaví ve stanovený termín k odběru s přesnou HOTOVOSTNÍ platbou ve
výši 2 000 Kč a s předvyplněným Potvrzením o bezinfekčnosti
7. Potvrzení o bezinfekčnosti lze najít/stáhnout např. na webových stránkách
MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/
8. výsledek testu bude 48 hodin po odběru
9. v případě POZITIVNÍHO výsledku bude samoplátce kontaktován TELEFONICKY
epidemiology Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje – v tomto případě NEJEZDIT
OSOBNĚ na odběrné místo
10. v případě NEGATIVNÍHO výsledku bude samoplátci schváleno Potvrzení o bezinfekčnosti,
které předvyplněné již samoplátce odevzdal při testu na odběrovém místě
11. Potvrzení o bezinfekčnosti si samoplátce po uplynutí doby 48 hodin od odběru OSOBNĚ
vyzvedne na odběrovém místě nemocnice Cheb v době od pondělí do pátku od 18 hod. do
19 hod., nebo v sobotu a v neděli v době do 13 hod. do 14 hod.
Prosíme pro všechny samoplátce, aby dodržovali tento manuál pro obě odběrová místa
v nemocnicích v Karlovy Vary a Cheb a také všechna opatření a nařízení vlády ČR a MZČR.
Aplikace pro objednání odběru na adrese: https://www.reservio.cz/b/kk-odbery/booking
Po kliknutí na odkaz se uživateli zobrazí kalendářní výběr dní vždy po týdnech. Odběrová místa
v nemocnici Karlovy Vary a Cheb jsou odlišena barevně. Každý den je rozdělený dle stanovené doby
odběrů po půl hodinách. V každém výběru data a času je zobrazen počet volných míst pro odběr.
Pokud jsou volná místa, umožní systém otevřít rezervační formulář, kde žadatel vyplní všechny údaje.
Do poznámky je možné přidat rodné číslo pro zjednodušení administrace v odběrném místě. Po
zadání objednaného odběru přijde žadateli potvrzovací mail. V objednaný čas se následně žadatel
dostaví na odběrové místo a dále se řídí manuálem pro odběr a výsledky.

