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Prachatice  13.05.2020 
 

 

 

Dárci krve mohou využít Český červený kříž 

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci 
s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB a.s. svozové autobusy zdarma pro 
bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka a Vimperska. Svozový autobus vyjíždí v úterý 
30.6. takto: 

6:30 Čkyně  (u Pomníku padlých) 

6:45 Vimperk (u Penny marketu) 

Poté zastávky Žárovná, Chlumany 

7:05 Vlachovo Březí  (Nám. Svobody) 

7:10 Husinec (aut.nádraží) 

Po domluvě lze zastavit i na některé ze zastávek na cestě z Prachatic přes Vlachovo 
Březí a Čkyni do Českých Budějovic.  

 

Bezpříspěvkové dárcovství krve podporují krom Jihočeského kraje a Ministerstva 
zdravotnictví ČR také obce Prachatice, Vimperk, Volary, Lenora, Čkyně, Vlachovo 
Březí, Husinec, Netolice, Lhenice a Hracholusky. 

 

JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? Stačí přijet naším svozovým autobusem na 
Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě Vám 
je také možné potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele, případně 
vydat potvrzení pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace kontaktujte 
Oblastní spolek ČČK PT e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 
724 367 840 nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 na adrese Nemocniční 204, 
Prachatice (budova polikliniky). 

 

Zuzana Pelikánová 
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INFORMACE PRO DÁRCE KRVE - INFEKCE COVID 19 
 

• Odložte odběry krve po návratu z jakéhokoliv území mimo ČR a dále i z uzavřených 
oblastí v ČR v rámci karanténních opatření na 28 dnů. 

• Odložte odběry krve při příznacích akutního onemocnění (teplota, kašel, celková 
nevolnost, průjem a podobně) 

• Odložte odběry při kontaktu s osobou, které byla nařízena v posledních 14 dnech 
karanténa hygienickou stanicí, či praktickým lékařem minimálně na 14 dnů po 
skončení karantény kontaktované 

• Nechoďte na odběry v doprovodu rodinných příslušníků zvláště dětí. 

  

Při vstupu na stanici dárců krve: 

• Proveďte hned při vstupu na stanici dárců dezinfekci 

• Pokud je to možné, mějte stále nasazenou roušku či respirátor. 

• Vyplňte nově doplněk Dotazníku pro dárce krve s ohledem na infekci COVID-19. 

• Nechte si v šatně změřit teplotu (v případě zvýšené teploty vyčkejte instrukcí 
personálu). 

• Před vlastním odběrem si znovu dezinfikujte 

  

Informace: Laboratorní vyšetření infekce COVID-19 se v rámci odběru nevyšetřuje. Přenos 
krví zatím nebyl prokázán. 

V případě dotazů prosím volejte na bezplatnou linku Transfuzního odd. 800603333. 

Převzato z www.nemcb.cz 

 

 

 


