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Středočeský kraj má již šest míst pro odběr vzorků na testy COVID-19 

Ve Středočeském kraji je v současné době již šest míst, kde se odebírají vzorky pro testy na 
COVID-19. Jsou v Benešově, v Kladně, v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Kolíně a nově i v Příbrami. 
Aktuálně jsou ve středočeských oblastních nemocnicích dvě laboratoře akreditované pro 
zpracování těchto vzorků. 

 „Všechna tato místa, s výjimkou Kutné Hory, rovněž umožňují odběr vzorků přímo z aut, jimiž 
přijedou pacienti, kteří byli předtím indikováni praktickými lékaři. Mám v tuto chvíli informaci, že na 
naše odběrná místa přijíždějí pacienti i z jiných krajů, především z Prahy, což zvyšuje už tak značný 
nápor,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která připomněla, že 
kraj tato odběrná místa průběžně zásobuje ochrannými pomůckami i odběrovými sety. 

 

Aktuální odběrová místa ve Středočeském kraji: 

• Mladá Boleslav (u vstupu do Klaudiánovy nemocnice z Palackého ulice, provozní doba od 8 
do 19 hodin, infolinka: 326 743 636) 

• Kolín (Oblastní nemocnice, izolační prostor – buňka s příslušenstvím, která je umístěna za 
budovou interního oddělení, vpravo od centrální recepce a je zřetelně označena COVID-19, 
provozní doba nonstop, infolinka: 732 245 928) 

• Benešov (Hrázského 1913, parkoviště u plaveckého bazénu, 2 buňky včetně stanu, provozní 
doba od 7 do 19 hodin, infolinka: 601 563 598) 

• Kladno (stan v areálu nemocnice na parkovišti před Niederleho pavilonem, provozní doba od 
7 do 19 hodin) 

• Kutná Hora (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Kutná Hora, Vojtěšská 237, bývalý 
dispečink DZS - před garážemi a prádelnou, provozní doba od 8 do 15 hodin, infolinka: 601 
379 864 ) 

• Příbram (Oblastní nemocnice Příbram, na parkovišti u hlavního vstupu do areálu II na 
Zdaboři, otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 12:00 hodin, infolinka: 318 641 111) 

 

 

tel:326743636
tel:732245928
tel:601563598
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/601379864
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/601379864

