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Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu skorzystania  

z leczenia uzdrowiskowego, wymagane jest posiadanie – oprócz potwierdzonego skierowania na leczenie 

uzdrowiskowe (przekazujemy je w załączeniu) – pisemnego zaświadczenia o wykonanym szczepieniu 

(dwie dawki) lub ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku obecności wirusa  

SARS-CoV-2.  

Jak zrobić testy 

1. Przed wykonaniem testu diagnostycznego skontaktować proszę się z sanatorium i podać swój 

aktualny numer telefonu. Jest to niezbędne, żeby sanatorium mogło wystawić zlecenie na 

wykonanie testu oraz poinformować Państwa telefonicznie, przed wyjazdem, o jego wyniku. 

2. Następnie jak najszybciej umówić się telefonicznie z punktem pobrań na termin wymazu lub 

poczekać na informację o rekomendowanym terminie wykonania testu, godzinie oraz lokalizacji, 

przesłaną SMSem, przez system eKolejka. Jeśli wybiorą Państwo inny punkt pobrań niż 

rekomendowany, prosimy z umówieniem się na wykonanie testu nie zwlekając do ostatniej chwili. 

Obsługa punktu będzie poinformowana, że osoba wyjeżdżająca na leczenie uzdrowiskowe ma 

obowiązek wykonać test. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. 

Dodatkowo dołączamy do pisma wykaz punktów Drive-Thru. Wykaz jest aktualizowany na bieżąco na 

stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran (zalecamy przeglądarkę 

CHROME). 

3. Wykonanie testu jest bezpłatne, zostanie sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

4. Dodatni wynik testu lub brak wyniku badania będzie oznaczał, że nie można wyjechać na 

leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby, która nie podda się badaniu 

lub jeśli wynik badania potwierdzi obecność koronawirusa. 

 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 267). 

 

W związku z bezpieczeństwem zwracamy się dodatkowo z prośbą o ograniczenie swojej aktywności 

w miejscach publicznych, w sensie uczestnictwa np. w dużych imprezach artystycznych, wesel, itp. 

na dwa tygodnie przed przyjazdem do uzdrowiska, a szczególnie po wykonaniu testu. 

 

UWAGA: 

BARDZO WAŻNA 
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