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Test na COVID-19 s potvrzením do 2 hodin. V centru Prahy se otevírá nové
testovací místo pro firmy i jednotlivce.
V centru Prahy bylo 17. 8. 2020 otevřeno nové odběrové centrum na COVID-19 pro veřejnost.
Biotechnologická společnost aiomica, která se od začátku pandemie věnuje také odběrům a
výrobě testovacích sad pro certifikovaná odběrová pracoviště, otevírá první z velkokapacitních
odběrových center v Revoluční ulici v Praze spolu s partnerskou společností Prevedig medical s. r.
o. V blízké době plánuje otevření center i v dalších městech v rámci širšího projektu
#STAYNEGATIVE.
S rostoucím počtem případů a v souvislosti s letním cestováním neustále stoupá poptávka po
spolehlivém a rychlém testování bez nutnosti navštívit nemocnici nebo dlouhého čekání ve
frontě. V novém testovacím centru je možné získat expres výsledek vyšetření na přítomnost
koronaviru metodou PCR již za 2 hodiny, včetně potvrzení o bezinfekčnosti pro účely cest do
zahraničí.
Standardní výsledek dostanete při návštěvě v dopoledních hodinách ještě tentýž den, při
odpoledním odběru nejpozději druhý den dopoledne. Individuální termín bez nutnosti čekání se
sjednává přes online rezervační systém staynegative.cz. Plánovaná otevírací doba testovacího
centra v Revoluční 30 je od pondělí do neděle, protože se ukázalo, že mnoho lidí potřebuje test i
o víkendu, což dosud bylo velmi složité. V pilotním provozu je centrum otevřeno pondělí – středa
– pátek. Testy vyhodnocují certifikované laboratoře a testování je možné sjednat i mimo otevírací
dobu s možností odběru kdekoliv v ČR. Firma se dlouhodobě věnuje ucelenému řešení testování
včetně logistiky pro firmy v různých lokalitách. Mezi její klienty patří hlavně společnosti, jejichž
provoz vyžaduje neustálou jistotu bezinfekčnosti zaměstnanců. Společnost také pomáhá se
zaváděním preventivních opatření v domovech pro seniory s cílem ochrany rizikových skupin
obyvatel.
„Jsem potěšen, že se naše laboratorně diagnostické centrum PREVEDIG může podílet na tomto
unikátním a potřebném projektu,“ říká Kamil Řáda, ředitel společnosti PREVEDIG medical s.r.o.
„Věřím, že i s naším přispěním projekt zvýší dostupnost rutinního testování onemocnění COVID-19.”
S žádostí o urgentní test přichází stále více lidí, kteří potřebují mít jistotu po kontaktu s někým, u
koho byla nákaza prokázána, či po návratu z cestování nechtějí neúmyslně nakazit své okolí.
Mezi nejčastější důvody patří rizikové kontakty, návrat ze zahraničí, cesty do zemí vyžadujících
potvrzení, návrat dětí z tábora, střídavá péče či návštěvy u prarodičů. Služby využívají jednotlivci,
cizinci, studenti, žáci a často celé rodiny. Standardní cena za PCR test je od 1690 Kč bez DPH,
expresní příplatek za výsledek do 2 hodin k tomu plus 2500 Kč bez DPH. Cena se odvíjí od ceny
testování v certifikovaných laboratořích v České republice.
„Naší staynegative.cz platformou chceme přispět k řešení firemních i osobních komplikací
způsobených COVID-19,” dodává Jakub Schůrek, CEO společnosti aiomica.
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