KOD skierowania na wymaz w kierunku COVID-19 : …………………….….…….
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Punkty pobrań driver-thru:

Punkty pobrań driver-thru:

•

SP Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Unii Lubelskiej 1;
punkt czynny poniedziałek-piątek. 10:00-15:00;
sobota-niedziela10:00-14:00
tel.538 515 050, rejestracja czynna poniedziałek piątek. 8:00-18:00, sobota-niedziela 12:00-15:00
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•

SP Szpital Kliniczny Nr 2, ul. Powstańców
Wielkopolskich 72;
punkt czynny poniedziałek- piątek 12:00-21:00, sobota
- niedziela 09:00-13:15;
tel. 606 987 235; rejestracja czynna poniedziałek -piątek. 8:00-18:00,
sobota .-niedziela 13:00-15:00

•
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Polcargo Diagnostyka Sp z o.o.,ul. Henryka Pobożnego 5,
punkt czynny w godz.:
poniedziałek , wtorek, czwartek 8:00-9:00 i 13:00-14:00
środa, piątek 08:00 – 15:00,
sobota - niedziela 10:00 – 17:00,
rejestracja telefoniczna: 91 441 82 90, 91 434 02 11,
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punkt czynny w godz.:
poniedziałek , wtorek, czwartek 8:00-9:00 i 13:00-14:00
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Szczecin Alab laboratoria Sp. z o.o.,ul.Energetyków 2,
punkt czynny:
poniedziałek, 15:00 – 17:00,
wtorek - piątek 12:00 – 14:00,
sobota - niedziela 08:00 – 10:00,
rejestracja telefoniczna: 798 072 971
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Obowiązuje telefoniczna rejestracja na badanie. Dojazd wyłącznie własnym
samochodem i z niego nie wysiadać. Na badanie należy zabrać ze sobą dokument ze
zdjęciem i nr PESEL. Wynik po około 24h.
Do czasu wyniku proszę się izolować, po uzyskaniu wyniku kontakt telefoniczny z
lekarzem POZ.
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