
MOBILNY PUNKT POBRAŃ SPZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH  

,,DRIVE-THRU’’ 

CZYNNE CODZIENNIE 8-10.00 
Przed badaniem sprawdź informacje WWW.pzh.gov.pl  

Informacje dla pacjenta o uruchomionym mobilnym punkcie 
pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19  

Uruchomiliśmy punkt pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19 od osób 
przyjeżdżających samochodami “drive-thru”. Punkt jest czynny przez cały tydzień, w 
godz. 8:00–10:00. Zlokalizowany jest w budynku naszego szpitala przy Izbie Przyjęć 
na ulicy Lubelskiej 90 w Bełżycach. Punkt pobrań będzie telefonicznie uzgadniany z 
pacjentem, w zależności od ilości zgłaszających się osób: podjazd dla karetek lub 
namiot. 

Przed przyjazdem:  
Upewnij się co do terminu badania dzwoniąc do Izby Przyjęć po otrzymaniu 
skierowania na pobranie wymazu pod numer tel. 81/5162610.  
Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 
(konieczność weryfikacji osoby, nr PESEL, nr paszportu).  

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PUNKTU POBRAŃ: 

– OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE – badanie można wykonać w 10 lub 11 
dniu kwarantanny po uprzednim otrzymaniu wiadomości sms. Osoby z kwarantanny mogą wykonać 
badania na obecność koronawirusa, pod warunkiem posiadania własnego samochodu, 
umożliwiającego przemieszczanie się bez kontaktu z innymi osobami. Osoby nie mające możliwości 
bezpiecznego dotarcia do punktu pobrań, powinny skontaktować się z Sanepidem, który umówi 
pacjenta na pobranie wymazu w miejscu odbywania kwarantanny. 

– OSOBY UDAJĄCE SIĘ DO SANATORIUM – wymaz można wykonać nie wcześniej niż  6 dni 
przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Warunkiem pobrania wymazu jest 
wystawienie zlecenia przez sanatorium w systemie elektronicznym (platforma EWP); 

 – OSOBY KIEROWANE PRZEZ KRUS NA TURNUSY REHABILITACYJNE – wymaz 
można wykonać nie wcześniej niż  6 dni przed rozpoczęciem turnusu; 

 – CUDZOZIEMCY ZATRUDNIENI PRZY PRACACH SEZONOWYCH W ROLNICTWIE 
– wymaz można wykonać najwcześniej w 7 dniu kwarantanny.  UWAGA! pracownik sezonowy 
musi być ubezpieczony w KRUS (w przeciwnym wypadku koszt badania ponosi zatrudniający go 
rolnik/plantator). Zatrudniający pracownika sezonowego rolnik musi dostarczyć drogą mailową skan 
zgłoszenia do ubezpieczenia pracownika sezonowego w KRUS. 



Na miejscu badania: 

 Zatrzymaj samochód na podjeździe dla karetek drzwi C, jeśli jest taka 
możliwość lub zaparkuj na parkingu dla inwalidów (w godzinach 8-10.00 
przeznaczony dla osób korzystających z punktu ,,drive-thru’’) 

 Przygotuj dokumenty 
 Poinformuj telefonicznie Izbę Przyjęć o swoim przyjeździe, telefon 81/5162610 
 Na znak badającego podjedź na wskazane stanowisko (wejście C lub namiot) 
 Wyłącz silnik pojazdu 
 Otwórz okno i okaż dokument tożsamości  
 Pozostań w pojeździe 
 Czekaj na pobranie wymazu 

 
W trakcie i po badaniu należy stosować się do poleceń pracowników punktu 
testowego. 

 

 

 

 

1. PRZYGOTUJ DOKUMENTY 
2. PODJEDŹ NA STANOWISKO LUB ZAPARKUJ  
3. ZGAŚ SILNIK 
4. POZOSTAŃ W POJEŹDZIE 
5. ZADZWOŃ 81/5162610 
6. OTWÓRZ OKNO I PRZYGOTUJ SIĘ DO BADANIA 
7. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ 

 

                     Badanie polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli 

            Po badaniu wróć do domu i czekaj na wynik 

Procedura badania 


