Okresní úřad Cham
Testovací povinnost pro pendlery z ČR
podle karanténní vyhlášky (EQV)
Aktualizované znění Bavorské vyhlášky o karanténě najdete na:
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/630/baymbl-2020-630.pdf
Každý, kdo pravidelně aspoň jednou týdně přijíždí do Bavorska z pracovních nebo
společenských důvodů, je povinen, se každý týden nechat testovat na přítomnost
koronovirové infekce.
Zaměstnanec musí na vyzvání test moci předložit. Vyzvat jej k tomu může Okresní úřad nebo jím
pověřené místo (např. policejní konktroly). Pendleři by proto měli mít aktuální výsledek testu pořád u
sebe. Osoby, které byly testovány pozitivně a absolvovaly povinnou karanténu, resp. se úplně
uzdravily a znovu pracují, se v budoucnu nemusí nechat testovat. Jako doklad jim ke kontrole stačí
psaní Hygienického úřadu (příkaz ke karanténě po pozitivním testu).
Testovací možnosti jsou v Covid-19 centrech ve Further Straße 10 (naproti Volksfestplatz) a v
Osserstraße 22 v Chamu. Testy jsou bezplatné.
Odběrové místo Covid 19 Further Straße 10

Odběrové místo Osserstr. 22 v Chamu
(zde nelze parkovat!)

Aktuální otevírací hodiny
po – st:

10:00 - 15:00 hod.

čt:

13:00 - 18:00 hod.

pá – so:

10:00 - 15:00 hod.

Aktuální otevírací hodiny
po – st: 7:00 - 18:00 hod.

Alternativer
Titel
čt – pá: 7:00 - 20:00
hod. im Bild
so:
7:00 - 18:00 hod.
Beispielhafter
Untertitel im Bild

Parkování:
Použijte prosím pro obě odběrová místa parkovací možnosti na prosím na Volksfestplatz (vjezd
z Further Straße) a protějším parkovišti na Further Straße.
Testované osoby se musí předem na obě odběrová místa zaregistrovat na:
https://corona.centogene.com/login.
Registrace je nutná jen poprvé a slouží zadání osobních kontaktních údajů do systému,
nelze si zde domluvit termín ani odběrové místo.
Přesný návod k registraci najdete zde:
https://www.landkreis-cham.de/media/33186/anleitung-zur-registrierung-akualisiert.pdf.
Návod v češtině: https://www.landkreischam.de/media/33255/anleitung_corona_portal_tschechisch.pdf
Po zadání dat se můžete dostavit během otevíracích hodin (bez termínu) k testovací stanici
a nechat se testovat.
Prosím přineste následující podklady:
Osobní identifikační číslo (z online rezervace), průkaz totožnosti, potvrzení od zaměstnavatele
(potvrzení pro pendlery, že pracují v okrese Cham).
Důležité: 15 minut před testem se nesmí jíst, pít, kouřit, čistit zuby, žvýkat žvýkačku.

www.landkreis-cham.de

