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Sanatoria Klimkovice od včerejška nechávají testovat všechny nově přijímané klienty 

Sanatoria Klimkovice testují, aby vyhověla nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava vydané v pátek 
minulý týden. Vzorky, které odebíral odběrový tým EUC kliniky Ostrava, testuje akreditovaná CGB 
laboratoř z Ostravy. Výsledky budou známy dnes. Za první den se odebralo 31 vzorků, z toho bylo 23 
dospělých včetně pěti doprovodů a osm dětí. Než budou výsledky testů k dispozici, musí noví klienti 
nosit respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, mají oddělený režim v jídelnách i na procedurách, aby 
se minimalizovaly kontakty se stávajícím osazenstvem lázní.  

Dnes se začnou odebírat vzorky v 11.30 u dětí, od cca 12 hodin u dospělých. Testy se budou 
provádět u 34 klientů, dalších osm nových klientů budeme přijímat po operacích velkých kloubů 
přímo z nemocnic formou překladu z lůžka na lůžko. Ti přijedou s potvrzením o negativním testu už 
z nemocnice. Pokud si budete chtít z testování pořídit obrázky, prosím, spojte se hned ráno s 
obchodním ředitelem Sanatorií Klimkovice Lukášem Dostálem na čísle 731 685 676.  Podmínkou 
účasti u testování je použití respirátoru FFP2 bez výdechového ventilu.  

Po nuceném uzavření lázní v návaznosti na opatření vlády proti šíření epidemie, které trvalo až do 4. 
května, se Sanatoria Klimkovice velmi rychle zaplnila, v závěru června jsme byli na 95 procentech 
kapacity, což je s ohledem na střídání klientů možné maximum. V současné atmosféře ale během 
včerejška už pozvaní pacienti, i když jen v jednotkách případů, začali odsouvat termín nástupu z obav 
ze současných opatření. Odrazuje je především požadavek na pořízení potvrzení o negativním testu 
na covid-19, které nesmí byt starší než čtyři dny, protože vedle s tím spojených nákladů je pro 
nereálné zajistit si test v takto přesně stanoveném termínu.  Testy v režii lázní ale představují pro 
Sanatoria Klimkovice další náklady ve výši zhruba 60 tisíc korun denně, což je dlouhodobě 
ekonomicky neúnosné. Klienti, kteří přijedou s platným potvrzením o negativním testu, jsou po 
příjezdu zbaveni povinnosti používat respirátor a mohou se ihned zařadit do standardního 
rehabilitačního režimu. Všichni klienti ale musí dodržovat další hygienická opatření, musí nosit 
roušky, dezinfikovat si ruce, dodržovat vzájemné rozestupy a nesmí se shlukovat ve větších 
skupinkách.   
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