
UPOZORNĚNÍ 
 

DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ VŠECH POJIŠTĚNCŮ V ČR POMOCÍ   
ANTIGENNÍCH TESTŮ 

 

Testování bude probíhat v obecní budově v Čížkově 
na adrese Čížkov 30 (budova pošty),  

od pondělí 22. 2. 2021 pravidelně až do odvolání v těchto termínech 
 

PO – 16.00 - 18.00 hod. 
 

ST – 16.00 - 18.00 hod. 
 

PÁ – 16.00 - 18.00 hod. 
 

Po individuální domluvě je možné zajistit testování i v jiný termín 
 

Testování antigenními testy je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami ve frekvenci 1x za 3 dny. 
 

Nabízíme možnost testování i po samoplátce, s vydáním potvrzení pro zaměstnavatele 
 

Smluvní zařízení: Mgr. Jaromíra Königsmarková, MIDOP agentura domácí péče, Klášterní 9, 326 00 Plzeň 
Případné dotazy na tel. 736648075 



■ Ověříte si, zda proděláváte onemocnění COVID-19 či nikoli.
■ Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR.
■ Zjistíte-li, že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas přijmout preventivní opatření 

a zabránit tak dalšímu šíření nákazy:

■ Ochráníte své příbuzné a přátele.
■ Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu.
■ Ochráníte osoby v riziku ve Vašem nejbližším okolí (zejména starší a nemocné).
■ Omezením šíření onemocnění COVID-19 přispějete ke zlepšení epidemiologické situace 

v ČR a návratu k normálnímu životu.

■ Na webu MZ ČR naleznete seznam odběrových míst, testují i vybraní praktičtí lékaři.

■ Zvolíte si odběrové místo a na webu si zarezervujete datum a čas Vašeho testu.
■ Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte na odběrové místo, kde se budete řídit pokyny 

personálu.
■ Mějte s sebou občanský průkaz/náhraní doklad a kartičku pojištěnce.
■ Po odběru počkáte ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu.
■ Výsledek testu se dozvíte nejpozději do 20 minut.
■ Dle výsledku testu obdržíte instrukce k dalšímu postupu.

■ Všichni pojištěnci v ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
■ Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 3 dny.
■ Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích, ale pojištěnci se mohou testovat 

opakovaně. 

Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, než se u nich projeví první 
příznaky nemoci. 

U některých nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To znamená, že infekční 
můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob šíří onemocnění COVID-19 zcela 
nevědomě.

Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím antigenních testů je včasné 
odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?

KDO SE MŮŽE NECHAT OTESTOVAT? 

JAK TESTOVÁNÍ POMOCÍ AG TESTŮ PROBÍHÁ?

koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani

1/2DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY
POJIŠTĚNCE V ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ 



V případě nejasností
volejte linku 1221

další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla
a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro
občany je spouštěn Centrální rezervační systém
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KDE SE NECHAT OTESTOVAT?

Testování bude primárně probíhat v Síti antigenních odběrových center v provozované páteřní 
síti odběrových míst v jednotlivých krajích.

Na tuto síť navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí 
lékaři, ambulantní specialisté…). To znamená, že můžete kontaktovat svého praktického 
lékaře, ambulantního specialistu např. svého zubního lékaře a sjednat si vyšetření 
Ag testem. Zapojených lékařů je již přes 1 000 a dále se zapojují.

K posílení odběrových center a odběrových míst jsou využity mobilní odběrové týmy 
Armády České republiky a týmy Hasičského záchranného sboru České republiky.

testovani.uzis.cz/Antigen

lekaripomahajicesku.czsplcr.cz

DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY
POJIŠTĚNCE V ČR POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ 



V případě nejasností
volejte linku 1221

další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (např. teplota nad 37,3°C, suchý 
kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže), pak Váš pozitivní výsledek Ag 
testu znamená, že jste se nakazil onemocněním COVID-19. Tímto onemocněním se může nakazit 
kdokoli, proto zachovejte klid, nepanikařte a dodržujte následující pravidla, abyste onemocnění 
nešířil/a na další osoby.

Po celou dobu izolace sledujte svůj zdravotní stav. Při vážném zhoršení zdravotního stavu, 
volejte svého praktického lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155) 
a dispečera informujte o Vašem pozitivním testu.

V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE PŘÍZNAKY NEMOCI 
a máte pozitivní výsledek Ag testu, Vám byl 
(bude) proveden potvrzující PCR test. Do obdrže-
ní výsledku PCR testu, který Vám bude zaslán 
SMS zprávou, prosím, dodržujte bariérová 
opatření proti přenosu onemocnění. V případě 
potvrzení pozitivního výsledku i testem PCR 
dodržujte výše uvedené pokyny.

■ Zůstaňte doma v IZOLACI a vyhýbejte se kontaktu s lidmi.

■ Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, který Vás 
informuje o dalším postupu – nařízení domácí IZOLACE, stanovení termínu jejího ukončení, 
vystavení pracovní neschopnosti apod.

■ Poté telefonicky kontaktujte svého zaměstnavatele a informujte ho o Vaší situaci.

■ Bude Vám zaslána SMS s odkazem na webové stránky, kde naleznete SEBEREPORTOVACÍ 
FORMULÁŘ, který je doporučeno vyplnit nejpozději do druhého dne.

■ Všem pozitivním bude zaslána SMS s autorizačním kódem eRoušky pro odeslání dat 
a anonymní varování ostatních uživatelů eRoušky.

■ Během jednoho až dvou dnů po oznámení výsledku Vás bude telefonicky kontaktovat 
hygienická stanice pro upřesnění Vámi zadaných údajů v Sebereportovacím formuláři. 
Pokud se Vám pro svou zvýšenou vytíženost hygiena během této doby neozve, buďte trpěli-
vý/á, i přes jisté zpoždění Vás bude určitě kontaktovat. I bez komunikace s hygienou musíte 
dodržovat zásady pobytu v izolaci. 

IZOLACE
Izolace je opatření, které slouží k oddělení 
nakažených osob od ostatních. Cílem je 
zabránit dalšímu šíření infekce. Pro osoby 
s pozitivním výsledkem testu je povinná. 
Izolaci nařizuje praktický lékař, popřípadě 
zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí 
i délku jejího trvání. 

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

ANTIGENNÍ TEST
NA COVID-19 POZITIVNÍ

MŮJ VÝSLEDEK JE



ANTIGENNÍ TEST
NA COVID-19 NEGATIVNÍ

V případě nejasností
volejte linku 1221

další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

Negativní výsledek Ag testu znamená, že u Vás v tuto chvíli nebylo prokázáno onemocnění  
COVID-19, proto se na Vás v této chvíli nevztahují karanténní opatření. Negativní výsledek ale 
zcela nevylučuje možnost, že se stanete infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření. 

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla 
a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

      DOBROVOLNÝ AG TEST nebo SAMOPLÁTCE

      MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

Zpozorujete-li na sobě příznaky onemocnění COVID-19 (teplota nad 37,3°C, suchý kašel, zhoršené 
dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže), kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře 
a domluvte se na dalším postupu.

■ Přestože se cítíte nemocný/á, onemocnění COVID-19 u Vás Ag testem nebylo prokázáno. 
Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění.

■ Kontaktujte co nejdříve svého praktického lékaře (ošetřujícího lékaře)  a informujte 
ho o výsledku Vašeho testu a domluvte se na dalším postupu.

■ V případě závažného zhoršení Vašeho zdravotního stavu volejte Zdravotnickou záchrannou 
službu (telefon 155).

■ Dodržujte bariérová opatření proti přenosu onemocnění.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY COVID-19

teplota
větší než 37,3°C 

zhoršené
dýchání

ztráta
čichu nebo chuti

zažívací
obtíže

suchý
kašel

MŮJ VÝSLEDEK JE
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