Zlínský kraj, odběrová místa, RT - PCR testy
Aktualizace k 27. 10. 2020 změna: Odběrové místo: IFCOR Uherské Hradiště změna - OBJEDNÁVKY POUZE PŘES WEBOVÉ STRÁNKY IFCOR.CZ
Odběrové místo

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB),
20. pavilon

Kde se ambulance
nachází
Indikované odběry PL,
KHS

COVID ambulance, budova 20, vedle Infekční ambulance KNTB

Telefonické objednání

Před návštěvou COVID ambulance, 20. pavilon, nutné se předem
objednat on-line na webu KNTB
Po až Pá 7,00 - 14,30 hod.
.

Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky
Samoplátci

Organizace
Platba
Výsledky

Odběrové místo

Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka

Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným
Před návštěvou COVID ambulance je nutné objednání on-line přes
webové stránky KNTB. K odběru si je třeba přinést vyplněný formulář,
který si může žadatel stáhnout na webu KNTB, popřípadě jej obdrží a
vypíše přímo v ambulanci
COVID AMBULANCE, budova 20 je pro samoplátce v provozu od:
Po až Pá 12,30 do 14,30 hodin
Cena RT - PCR testu: 2000 Kč. Platba je možná pouze bezhotovostně
kartou prostřednictvím terminálu přímo na odběrovém místě
Výsledek testu a certifikát mají žadatelé k dispozici do 24 - 48 hodin.
Možnost osobního vyzvednutí na Oddělení lékařské mikrobiologie
v budově 22 (v pracovní dny od 8,00 do 18,30 hodin nebo v sobotu od
7,00 do 11,00 hodin) nebo možnost zaslání výsledku e-mailem

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB),
Odběrový stan, DRIVE THRU, Peroutkovo nábřeží (v

Kde se odběrové
místo nachází
Indikované odběry PL,
KHS
Objednání na odběr
PCR
Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky
Samoplátci
Platba
Výsledky

Odběrové
místo

sousedství budovy Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje)

Odběrový stan, DRIVE THRU, Peroutkovo nábřeží (v sousedství budovy
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje)
Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka, samoplátci
Bez objednání
Po až Ne 7,00 – 19,00 hod.
Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným
S sebou je třeba si přinést vyplněný formulář, který si může žadatel
stáhnout na webových stránkách KNTB
Cena RT- PCR testu: 2000 Kč. Platba je možná pouze bezhotovostně
kartou prostřednictvím terminálu přímo na odběrovém místě
Výsledek testu a certifikát mají žadatelé k dispozici do 24 - 48 hodin.
Možnost osobního vyzvednutí na Oddělení lékařské mikrobiologie
v budově 22 (v pracovní dny od 8,00 do 18,30 hodin nebo v sobotu od
7,00 do 11,00 hodin) nebo možnost zaslání výsledku e-mailem

Uherskohradišťská nemocnice (UHN)

Kde se ambulance
nachází
Indikované odběry
PL, KHS
Telefonické
objednání

COVID ambulance - Infekční ambulance UHN, budova E, tel: 724 631 022

Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky

Po až Pá 8,00 - 15,00 hod.
So až Ne 7,00 - 15,30 hod., objednání možné pouze on-line
Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným

Samoplátci

Pracovní doba pro odběry - Po až Pá 7,00 - 8,00 hod., pouze po předchozím
telefonickém objednání
Infekční ambulance UHN, budova E, tel: 724 631 022

Organizace
Platba

Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka
Objednání přes on-line formulář, který je dostupný na webových stránkách
UHN.

Cena RT- PCR testu: 1756,- Kč. Platba kartou, hotově (mít u sebe přesnou
peněžní částku)

Odběrové
místo

Kroměřížská nemocnice, a.s.

Kde se ambulance
nachází
Indikované odběry
PL, KHS

Mobilní bouda u vstupu do Kroměřížské nemocnice - zazvonit na zvonek

Telefonické
objednání

Telefonické objednání k PCR testu NENÍ NUTNÉ
Podrobnější informace na telefonu 573 322 473

Pracovní doba
odběrového místa

Po až Pá - 7, 00 až 15,00 hodin (7,00 - 10,00 kontrolní indikované odběry,
7,00 - 12,00 samoplátci
10,00 - 15,00 1. indikovaný odběr)
So až Ne - 8, 00 až 12,00 hodin (pouze indikované s e-žádankou)
Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným
Samoplátci se testují bez objednání
Cena RT-PCR testu: 1956,- Kč, platba pouze platební kartou

Výsledky
Samoplátci
Platba

Odběrové
místo

Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka

Vsetínská nemocnice, a.s.

Kde se ambulance
nachází
Indikované odběry
PL, KHS

Infekční ambulance, Vsetínská nemocnice, tel. 571 490 312

Telefonické
objednání

Nutné objednání on-line, formulář k objednání přes webové stránky
Vsetínské nemocnice

Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky

Dle objednání on - line kalendáře na webových stránkách Vsetínské
nemocnice, a. s.
Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným z
laboratoře
NELZE testovat

Samoplátci

Odběrové
místo

Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka

Nemocnice Valašské Meziříčí

Kde se ambulance
nachází
ndikované odběry
PL, KHS
Telefonické
objednání

Areál Nemocnice Valašské Meziříčí, Interní ambulance - expektační

Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky
Samoplátci
Platba

Po až Pá 6,30 až 14,30 hod.

Odběrové
místo

IFCOR - odběrové místo na RT- PCR, Uherské Hradiště

Kde se odběrové
místo nachází

Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka
Telefonické objednání NUTNÉ na tel. 571 758 605

Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným
Pouze po on - line objednání přes webové stránky, www.agellab.cz
Cena RT-PCR testu: 1 900 Kč, platbu nutno uhradit předem, dle instrukce při
telefonickém objednání

ulice Verbířská 1286 (areál bývalých kasáren) vedle uzavřené Tržnice

Indikované odběry
PL, KHS
Objednání
Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky
Samoplátci
Organizace
Platba

Samoplátci, indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a
dorost, pro dospělé - elektronická žádanka
Nutné objednání přes webové stránky: www. ifcor.cz.
Telefonické objednání na tel. 518 323 825 jen výjimečně.
Po až Čt 7,00 - 15,00 hod.
Pá
7,00 - 12,00 hod.
Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným
Pouze po předchozím telefonickém objednání
IFCOR – klinické laboratoře
Cena RT- PCR testu: 1750 , - Kč bez certifikátu, 2000,- Kč s certifikátem.
Platba kartou, hotově

Pouze samoplátci!!!
Odběrové
místo

Kde se odběrové
místo nachází
Odběry
Telefonické
objednání
Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky
Platba

VAŠE LABORATOŘE s.r.o.
Městská poliklinika, Otrokovice, tř. Osvobození 1388, Otrokovice
Pouze pro samoplátce (bez klinických příznaků infekce COVID 19, na odběr
přinést čitelně vyplněný formulář s identifikačními údaji, který je dostupný na
webu vaselaboratore.cz
Telefonické objednání na tel. 739 408 931, v pracovní dny 9,00 - 11,00 hod.
Po, Út, St, Pá 14,00 - 16,00 hod. (pouze po předchozím objednání)
Mailem, nebo osobně do 2 pracovních dnů
Cena RT- PCR testu: 1674, - Kč, odběr 82,- Kč, 200,- Kč vystavení
certifikátu. Platba kartou, hotově (mít u sebe přesnou peněžní částku)

Nové odběrové místo
Odběrové
místo

Kde se odběrové
místo nachází
Indikované odběry
PL, KHS

Objednání
Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky

KNTB Zlín, pro děti do 10let
21. pavilon, dětská COVID ambulance
Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka
Pokud odběr PCR potřebuje i doprovod dítěte (rodiče) – bude odebráni
rovněž.
Před návštěvou COVID ambulance, 20. pavilon, nutné se předem objednat
on-line na webu KNTB,
Po až Pá 7,00 - 11,00 hod.
11,30 - 15,00 hod.
Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným

Odběrové
místo
Kde se odběrové
místo nachází
Indikované odběry
PL, KHS
Telefonické
objednání

VAŠE LABORATOŘE s. r. o., Zlín
- křížení ulice Čiperova a třída T. Bati, u bývalé budovy
ČSAD
Odběrová buňka na levém dolním rohu budovy, odběrové místo je určeno
pro pěší, parkování zdarma pro potřeby odběrů je zajištěno na parkovišti
Březnická
Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka
pouze telefonicky, telefon: 739 408 931 (v pracovní dny 8:00-14:00)

Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky

Po až Pá 7:30 – 10:00 hod.

Samoplátci
Organizace

Odběrové místo není určeno pro samoplátce.
Vaše laboratoře s.r.o.

Odběrové
místo

Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným

Kroměřížská nemocnice, a.s.
Výstaviště Floria

Kde se odběrové
místo nachází
Indikované odběry
PL, KHS
Telefonické
objednání

Příjezd od kruhového objezdu „u hřbitova“, odběry budou prováděny
systémem DRIVE THRU
Indikované odběry od KHS ZK, praktických lékařů pro děti a dorost, pro
dospělé - elektronická žádanka
Telefonické objednání k PCR testu NENÍ NUTNÉ

Pracovní doba
odběrového místa
Výsledky

Po až Pá 7,00 - 15,00 hod.

Samoplátci

Odběrové místo není určeno pro samoplátce.

Negativní výsledky testů jsou zasílány formou SMS zpráv testovaným

