
     

     
EUROPLASMA s.r.o., Roztylská 2321/19, Praha 4, 148 00,  IČO: 284 93 591, DIČ: CZ284 93 591 
Telefon: +420 272 075 555 (Chodov), +420 233 336 666 (Černý Most), Fax: +420 272 075 556  

E-mail: chodov@europlasma.cz, cernymost@europlasma.cz, www.europlasma.cz 

 

 

Covid-19 - zvýšená ochranná opatření – instrukce pro dárce 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci onemocnění Covid-19 Vás informujeme o následujících aktuálních 

zvýšených ochranných opatřeních a instrukcích pro dárce:  

Před 
návštěvou 
dárcovského 
centra 

- K odběru se objednávejte pouze, pokud jste zcela zdraví a bez jakýchkoliv příznaků 
chřipkového onemocnění, nebo pokud jste nebyli v posledních 4 týdnech v zemi s vysokým 
výskytem nákazy Covid 19 (tmavě červená zóna - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-
podle-miry-rizika-nakazy/ 

- Nejste v karanténě/izolaci či v kontaktu s osobou pozitivní na Covid 19 
- Na každou vaši návštěvu dárcovského centra se objednejte přes web, mobilní aplikaci nebo 

telefonicky -> Dárci bez objednávky budou přijati k odběru pouze v případě volné kapacity 
- Přicházejte prosím na přesně dohodnutý termín  
- Přicházejte prosím bez doprovodu a bez dětí -> Doprovod ani děti nebudou do centra 

vpuštěni 
- Před odběrem vypijte doporučené množství tekutin (min. 3 litry denně)  
- K odběru si připravte kromě průkazu dárce také občanský průkaz popř. pas za účelem 

plnohodnotné identifikace 
 

Při vstupu 
do 
dárcovského 
centra 

- Po celou dobu pobytu v DC mějte prosím zakryta ústa a nos respirátorem minimálně třídy 
FFP2/ nanorouškou 

- Při vstupu do dárcovského centra proveďte  dezinfekci rukou  
- Nepotřebné oblečení a tašky si následně uložíte do předem vyhrazených skříněk 

 

Pobyt na 
recepci 

- Pobyt dárců je v prostorách recepce i nadále omezen vzhledem k dodržení doporučených  
rozestupů mezi jednotlivými dárci 

- V prostorách recepce je zvýšená frekvence provádění dezinfekce 
- Při vstupu do odběrového sálu proveďte prosím znovu dezinfekci rukou 

 

Během 
odběru 

- V prostorách odběrového sálu je zvýšená frekvence provádění dezinfekce  
 

V platnosti od 23.06.2021 
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