
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a odpovědi: COVID-19 testování před areálem 

Mondi 

Proč jste se rozhodli ve společnosti Mondi zavést testování na COVID-19?  

Z nárůstu počtu lidí pozitivních na COVID-19 vidíme, že rozvolnění opatření společně 

s čilejším společenským životem v průběhu léta se opět zvýšilo riziko nákazy. Máme 

informace z mnoha firem, kde riziko nákazy podcenili, následně museli své zaměstnance 

poslat do karantény a omezit provoz, čímž dopadla kritická situace nejen na samotné firmy, 

ale i na region, ve kterém působí. Právě proto jsme se rozhodli takovému scénáři předejít. 

Jak bude testování prakticky fungovat?  

Před hlavní budovou společnosti Mondi Štětí, Litoměřická 272 - je  zřízeno odběrové místo, 

kde se budou moci zaměstnanci Mondi, externích firem a dodavatelů (kteří v areálu Mondi 

pracují), včetně široké veřejnosti nechat otestovat v režimu samoplátce na onemocnění 

COVID-19. Cena jednoho testu samoplátce je 1 756 Kč za variantu COVID PCR BASIC. 

Dražší variantou je test  COVID PCR TRAVEL za 2 150 Kč. Tento test je vhodný pro 

vycestování, protože jej plátce obdrží ve 3 jazykových mutacích: češtině, angličtině a ruštině. 

Jaký je princip testování? Musím se předem objednat? 

Abychom se vyhnuli nadměrnému shromažďování v místě testování, doporučujeme se na 

test předem zaregistrovat telefonicky na telefonním čísle +420 778 763 010 vždy od pondělí 

do pátku mezi 7:30 a 12:00 hodinou, či osobně u odběrového místa před hlavní budovou 

společnost Mondi. Lze se dostavit i bez předchozí registrace, přičemž ale registrovaní 

zájemci mají přednost. 

Proč se nechat testovat?  

V době, kdy počet nemocných vzrůstá, je cenné mít jistotu, že jsem v pořádku. Bohužel jsou 

časté případy lidí, kteří se nakazí, a přitom nemají žádné příznaky nemoci. Nechtěně tak 

mohou ohrozit zdraví a život svých blízkých a ocitnout se v nepříjemné roli, že přinesou 

nákazu do práce a připraví tak nejen sebe, ale i své kolegy o část příjmu. Při zastavení 

výroby v Mondi Štětí by navíc celé město přišlo o dodávku teplé vody a ocitlo se bez čističky, 

což je velká zodpovědnost a závazek.  

Otestováním sebe tedy přispěji nejen k bezpečí pro své blízké, ale i zabezpečení 

chodu závodu. 

Nikam jsem necestoval a ani nechodím na hromadné akce, proč se tedy testovat? 

Každý z nás se stýká s ostatními lidmi, ať už je to doma, v práci nebo třeba v obchodě. 

Testováním můžete včas odhalit nákazu a ochránit tak před přenosem koronaviru ostatní, 



 
 
 
 
 
 
 
 
kteří by nemoc COVID-19 mohli šířit dál. Myslete prosím na ohrožené skupiny a naše starší 

spoluobčany, kterým by COVID-19 mohl způsobit vážné zdravotní komplikace. 

Jaká je cena testování?  

Pro externí pracovníky a širokou veřejnost jsou k dispozici testy ve dvou variantách: COVID 

PCR BASIC v hodnotě 1 756 Kč a COVID PCR TRAVEL v ceně 2 150 Kč.  

Jak se přihlásit? 

Telefonicky nebo osobně před hlavní budovou na místě označeném Registrace na odběry 

na PCR test COVID-19. Telefonicky se objednávejte na čísle: +420 778 763  010, které bude 

v provozu vždy od pondělí do pátku mezi 7.30-12.00 hod.  

Jak provede úhradu za test samoplátce? 

Samoplátce uhradí výši testu (zvolenou variantu) prostřednictvím platební karty přímo 

dodavateli. 

Co bude potřebovat externí pracovník, nebo běžný občan s sebou, a kam se na 

testování dostavit? 

Externí pracovník i běžný občan bude potřebovat nasazenou roušku a průkaz totožnosti. 

Místo registrace a odběrů je stejné – stan a kontejner před hlavní budovou. 

Kdo bude vzorky odebírat? 

Vzorky budou odebírány odbornými a kvalifikovanými zaměstnanci společnosti NL-BioLAB 

s.r.o.  

Jakým způsobem se test provádí?  

Výtěrem z nosohltanu testovací tyčinkou.   

Jak bude testování prakticky fungovat?  

Testování je nejen pro samoplátce, ale nechat se testovat můžou i ti, kteří mají doporučení 

na testování od lékaře (poukaz), a v tomto případě kryje náklady pojišťovna. Testovaný nic 

neplatí. 

Kdo obdrží výsledky a jakou formou? 

Po přihlášení e-mailem a po zadání hesla RČ (do formuláře uvedené rodné číslo) naleznete 

odkaz, díky kterému vám bude na mobilní telefon zadaný do formuláře odeslán šestimístný 

číselný kontrolní kód. Po zadání tohoto kódu se dozvíte celý výsledek testu. Výsledek se 

dozví pouze testovaný. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Za jak dlouho budou výsledky hotové?  

Výsledky vyšetření jsou obvykle k dispozici do 24 hodin. 

Budu na výsledek čekat v karanténě?  

Jste-li bez příznaků nákazy, karanténa není nutná. Jste-li po dovolené anebo návštěvě 

rizikových oblastí, doporučujeme nosit preventivně roušku ve vnitřních prostorách do doby, 

než obdržíte výsledek. 

Co dělat, když bude výsledek pozitivní?  

Bude potřeba řídit se pokyny Krajské hygienické stanice a bude následovat povinná 

karanténa.  

Jsou nějaká nařízení, kterými se musíme při testování řídit?  

Na testování se dostavte v roušce a dodržujte odstupy 2 m. 

 

  

 

 

 

 


