
COVID-19: DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ANTIGENNÍMI TESTY (POC) 
 

Povinná rezervace termínu Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru: 
 - není umožněn vjezd do areálu odběrového místa a  

 - není umožněno provedení antigenního testu  

 

Základní informace o odběrových místech pro antigenní testování 

Adresa odběrového místa Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 
 vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice 

Provozní doba 5. – 18. 12. 2020  

 Po – Pá (8:00 – 12:00), So (9:00 – 12:00) 
 provozní doba se může měnit podle skutečné potřeby 
 

Adresa odběrového místa Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov  
 provozuje Nemocnice Sokolov  

Provozní doba 8. – 18. 12. 2020  

 Út, St, Čt (8:00 – 12:00), provozní doba se může měnit podle skutečné potřeby 
 

Rezervace termínu 

Krajské call centrum 950 380 380 
 (Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle 

ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.) 

Provozní doba Po – Pá (8:00 – 15:00) 
 

Pravidla provedení odběru 

Pokyny k rezervaci termínu odběru: 

1. Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra 

2. Nechte si vystavit Potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka (vzor MŠMT, viz 2. strana) 

3. Vyplňte Formulář pro provedení odběru (viz 2. strana) 

Pokyny k provedení odběru na odběrovém místě: 

4. Dostavte se na odběrové místo osobním automobilem v čas, na který máte potvrzenou rezervaci 

5. Připravte si vyplněné Potvrzením o zaměstnání s Formulářem pro provedení odběru (viz 2. strana) 

6. Po příjezdu na místo odběru zůstaňte ve voze a postupujte dle pokynů personálu odběrového místa 

7. Před odběrem předložte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, Potvrzení o zaměstnání 

a Formulář 

8. Po provedení antigenního testu vyčkejte ve vozidle 20 – 30 minut na výsledek testu dle pokynů 

personálu odběrového místa 

9. V případě negativního výsledku antigenního testu obdržíte Potvrzení o absolvování POC testu 

10. V případě pozitivního výsledku antigenního testu: 

 - Vám bude na místě proveden konformační PCR test, výsledek se dozvíte cca do 48 hodin a do té 

doby Vám budou nařízena karanténní opatření (pokud nemáte příznaky onemocnění Covid-19) 

 - Vám budou nařízena izolační opatření na dobu minimálně 10 dní (pokud máte příznaky 

onemocnění Covid-19) 
 

 

 

Dodržujte, prosím, pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí 
 

 



       
 

Potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka pro účely 
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 

 
Tímto potvrzuji, že výše uvedený je pedagogickým pracovníkem zaměstnavatele. 

 
 
 
 
V …………………………. dne ……………….        ….…………………………………………………...  

Jméno a podpis statutárního zástupce 
zaměstnavatele 

 

 

Název právnické 
osoby vykonávající 
činnost školy nebo 
školského zařízení 
(zaměstnavatel): 

 

Sídlo právnické osoby 
vykonávající činnost 
školy nebo školského 
zařízení: 

 

Příjmení, jméno 
a titul pedagogického 
pracovníka: 

 

Formulář pro provedení odběru 

(Vyplněné, prosím, odevzdejte pracovníkovi na odběrovém místě) 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo  

Název a kód zdravotní pojišťovny  

Adresa bydliště  

Telefonní číslo  

pro sdělení výsledku pří. PCR testu 
 

E-mailová adresa  

pro sdělení výsledku pří. PCR testu 
 

Příznaky 

 

Kašel 

Bolest svalů, kloubů, zimnice  

Průjem, zvracení 

Teplota 

Ztráta čichu, chuti 

Jiné: ..................................................................................  

Žádné 
 

Výsledek testu 

vyplňuje lékař 
Pozitivní 

Negativní 


