na základě jednání s náměstkem primátora Pardubic Jakubem
Rychteckým a tedy ve spolupráci s městem Pardubice jsme pro vás
připravili volné kapacity odběrových míst společnosti SCIMED
Biotechnologies pro otestování Vašich dětí na odběrovém místě
na nádraží v Pardubicích a Hradci Králové určeném výhradně
pro tábory. Tato společnost je registrovaným zdravotnickým
zařízením a má příslušná oprávnění pro testování. Někteří z Vás
znáte tuto společnost z testování v pardubických základních
školách a testovacích míst ve městě
Jedná se o odběr vzorků PCR neinvazivní formou ze slin pro
všechny účastníky táborů. Jediné, co je pro Vás potřeba udělat,
je rezervovat se na odkazu zde.
Dovolujeme si upozornit, že vyhodnocení vzorku PCR trvá až 48
hodin a pro nástup na tábor je uznatelný vzorek odebraný ne déle
než 7 dní před nástupem na tábor (některé tábory mají nástup až
na místě konání). Myslete proto, prosím, na včasnou registraci a
termín, aby se vzorek stihl vyhodnotit
Každý občan, který má sjednané veřejné zdravotní pojištění, má
nárok až na dva PCR odběry za měsíc. Služba bude pro Vaše děti
při splnění počtu odběrů zajištěna bezplatně
Tím, že účastník tábora, který je povinen se testovat, využije
metodu PCR, vyloučíme následné nucené přetestování
v průběhu tábora, které vyžaduje mimořádné opatření ministerstva
zdravotnictví. Z toho důvodu vyžadujeme a prosíme o spolupráci,
aby každé dítě podstoupilo PCR test na místo testů antigenních,
které mají platnost pouze 7 dní při účasti na táboře
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Odběry pro všechny táborníky budou prováděny v následujících
termínech (první testování proběhne od neděle 27. 6. 2021,
registrovat se můžete ihned)
Neděle: 14.00 - 18.00 hod
Pondělí: 7.00 – 12.00 hod
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Vážení zákonní zástupci

Středa: 14.00 - 18.00 hod
Čtvrtek: 7.00 – 12.00 hod
V případě naplnění kapacity je provozovatel ochoten velmi pružně
rozšířit místa pro rezervace
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S pozdrave
Ondřej Charvá
Karate Lions Pardubice

