
NECHTE SE RYCHLE OTESTOVAT NA COVID-19
Naše Nemocnice Na Pleši s. r. o., se aktuálně zapojila do sítě odběrových míst  

na testování Covid-19.

TESTOVÁNÍ PROBÍHÁ V PRACOVNÍ DNY V ČASE 
OD 12:30 DO 14:30 HODIN.

Testování probíhá POUZE U BEZPŘÍZNAKOVÝCH PACIENTŮ, kteří:
- v posledních 90 dnech nebyly pozitivně testováni na nákazu Covid-19

-  nebyli v posledních 5 dnech testováni na nákazu Covid-19 (PCR testem či rychlotestem)

- nebyli očkováni proti nákaze Covid-19

POSTUP:
1.  Pro první registraci, v našem zdravotnickém zařízení, si připravte občanský průkaz,  

kartičku pojišťovny a své telefonní číslo

2. Objednejte se na telefonním čísle: 318 541 500

3. Dostavte se v daný termín a čas na místo odběru, které je označené orientačními tabulemi

4. S sebou si vezměte respirátor nebo roušku a dodržujte bezpečné rozestupy

5. Testy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

6. Výsledek obdržíte do 30 minut přímo na odběrovém místě



www.mnisek.cz

Informace k očkování proti  
Covid-19 pro seniory nad 80 let

Od ledna je spuštěn centrální registrační systém na očkování  
proti onemocnění COVID-19 pro seniory nad 80 let.

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá na webových stránkách  
Ministerstva zdravotnictví ČR: registrace.mzcr.cz

Prosíme všechny rodinné příslušníky, aby svým seniorům s registrací pomohli.

Radnice nabízí pomoc
V případě, že potřebujete s registrací pomoci a nemáte se na koho obrátit,  

kontaktuje sociálního pracovníka městského úřadu  
Bc. Lukáše Říhu na telefonu: 739 735 447.

 S registrací vám pomůže také osobně  
v úředních hodinách městského úřadu (přízemí): 

pondělí: 12:30 – 17:30  |  středa: 7:30 – 11:30
Vezměte si s sebou občanský průkaz a mobilní telefon.

U špatně chodících nebo nechodících osob je po domluvě možná i návštěva doma.

Bezplatné telefonní linky s informacemi o testování a očkování:
Celostátní informační linka: 1221

Středočeská informační linka: 800 710 710

Aktuální informace k očkování najdete na webových stránkách:
Ministerstvo zdravotnictví: mzcr.cz/vsechny-novinky 

Středočeský kraj: www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality 
Mníšek pod Brdy: www.mnisek.cz/aktuality


