NOVĚ V ROUDNICI N.L.:

Otevřeno po - ne
Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88, Roudnice nad Labem
tel.: 412 871 074
Testovací centrum nabízí:

Preventivní PCR test COVID ZDARMA (odběr kloktáním nebo odběr z nosohltanu / krku)
PCR test COVID SAMOPLÁTCE (odběr kloktáním nebo odběr z nosohltanu / krku)
Diagnostický PCR test COVID se ŽÁDANKOU (odběr z nosohltanu / krku)
Antigenní test COVID-19 SAMOPLÁTCE (mělký výtěr z nosu / z úst)

www.covid-roudnice.cz
kultura
roudnice.cz

Informační a dopravní
centrum Podřipska

Roudnické infocentrum nabízí nově
denně testování na covid-19
Rozvoj společenského života na Podřipsku během pandemie covid-19 se s ohledem na aktuální
situaci zřejmě ani v prvním pololetí roku 2022 neobjede bez nutnosti testovaní, zejména PCR:
Informační a dopravní centrum Podřipska na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem
(Arnoštova 88) tak rozšiřuje svoje každodenní služby o nové testovací místo v rámci projektu
„Testovaní covid-19 pro rozvoj společenského života na Podřipsku“.
Testování je od 26.1.2022 dostupné všem po celý týden, v pondělí, čtvrtek a pátek od 8:00 do
15:30, v úterý a středu od 8:00 do 13:00 a soboty, neděle a svátky v časech 10:00-13:30.
Rezervace probíhá přes stránky www.covid-roudnice.cz. Testovací místo nabízí PCR testování
preventivní, diagnostické (žádanka od lékaře) i epidemiologické (žádanka od KHS)
a jako doplněk testování pro samoplátce. V nabídce je také antigenní testování (RAT)
prováděné zdravotníkem, vhodné pro OSVČ či zaměstnance.
Aktuálně nastavená opatření mají negativní vliv na společenský život a vyžadují od občanů se
zájmem o společenský život časté testování na přítomnost onemocnění covid-19. Cílem
projektu je zajistit dostatečnou a trvalou testovací kapacitu v ORP Roudnice nad Labem
(Podřipsko) tak, aby bylo možné absolvovat testování každodenně s využitím všech aktuálních
možností. Zároveň si projekt klade za cíl zvýšení zájmu o preventivní testování zejména dětí
a mládeže. A umožnit jim tak účast na společenském životě a mimoškolních aktivitách.
Výhodou místa je dobrá dopravní dostupnost testování pro obyvatele Podřipska, a to přímo na
autobusovém nádraží Roudnice nad Labem, nedaleko železniční stanice Roudnice nad Labem
v pěší vzdálenosti tří základních a čtyř středních škol, celé řady významných zaměstnavatelů,
zdravotnických pracovišť apod., které generují denní potřebu ověřovací PCR testování občanů.
Zároveň tak dojde ke snížení zátěže životního prostředí, jelikož většina testování probíhá
aktuálně mimo Podřipsko.
V rámci projektu je počítáno s testováním návštěvníků kulturně-společenských akcí
pořádaných Řípem a uživatelů služeb cestovního ruchu. Více o možnostech testování se
dozvíte u akcí na www.kulturaroudnice.cz nebo přímo v infocentru na tel. 412 871 501 a 502.
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