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Možností nechat se testovat na covid-19 v Královéhradeckém kraji přibývá
V Královéhradeckém kraji roste počet míst, kde se testuje na covid-19. Vedle sedmi
odběrových míst v nemocnicích vznikla odběrová místa také na hradeckém letišti a na
univerzitním parkovišti Univerzity Hradec Králové. Náchodská nemocnice rozšířila odběrová
místa do Opočna, Jaroměře a do Broumova. Dnes poprvé zahájily testování na Trutnovsku
také mobilní odběrové týmy.
„Jednou z možností, jak nepříznivý trend vývoje epidemie ovlivnit, je dobrovolné testování veřejnosti
na covid-19. Je potřeba, aby lidé měli odběrová místa v dosahu, a proto se snažíme jejich síť
rozšiřovat. Tento týden náchodská nemocnice otevřela další odběrová místa v Jaroměři, Opočně a
Broumově. Vedle toho jsme ve spolupráci s armádou zahájili provoz mobilních odběrových týmů na
Trutnovsku. Připravujeme také ještě rozšíření mobilních týmů, které by mohly testovat i v dalších
nejvíce zasažených regionech našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Červíček.
Dva mobilní odběrové týmy budou na Trutnovsku nasazeny minimálně do konce února v tříčlenném
složení zdravotník, řidič a administrátor.
„Úspěch mobilního testování, které může pomoci zbrzdit prudký nárůst počtu infikovaných lidí, bude
záviset především na zájmu obyvatel trutnovského regionu. Prosím proto všechny místní občany, u
kterých je pravděpodobné, že mohli s infekcí přijít do kontaktu, aby se nechali zdarma otestovat,“
řekl Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví.
Oba týmy budou testovat obyvatele obcí na území ORP Trutnov (Janské Lázně, Pec pod Sněžkou,
Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Žacléř, Svoboda na Úpou, Mladé Buky, Velké Svatoňovice, Malé
Svatoňovice a Bernartice). V případě volných kapacit bude testování nabídnuto i dalším obcím.
Starostové své občany budou informovat, kdy a na jakém místě bude u nich v obci testování
probíhat.
Mobilní odběrové týmy zahájily testování v úterý 9. února. Zájemci se nemusí objednávat přes
rezervační systém, jak je tomu při testování ve stacionárních odběrných místech. Vzhledem k
zjednodušení administrativy týmy předpokládají provedení až 300 testů denně. V případě pozitivního
výsledku bude pacientům ihned proveden také PCR test.
Odběrová místa mobilních týmů a termíny v obcích:
1. Malé Svatoňovice – úterý 9. února, 13:00–15:00, kulturní sál
2. Velké Svatoňovice – úterý 9. února, 16:00–18:00, obecní sál
3. Mladé Buky – středa 10. února, 8:00–11:00, šatny ZŠ
4. Svoboda nad Úpou – středa 10. února, 8:00–11:00, objekt bývalé radnice
5. Rtyně v Podkrkonoší – středa 10. února, 13:30–18:00, kulturní dům
6. Úpice – středa 10. února, 13:30–18:00, městský sál
7. Žacléř – čtvrtek 11. února, 8:00–17:00, tělocvična mateřské školy
8. Janské Lázně – pátek 12. února, 8:00–11:00, předsálí městského kina
9. Pec pod Sněžkou – pátek 12. února, 13:30–18:00, budova bývalé školy ve Velké Úpě
10. Bernartice – termín bude upřesněn, tělocvična

