Covid 19

Пријава пацијената којима је потребно тестирање на Covid 19 по индикацијама (одлазак
на болничко лечење, због дијагностичких процедура, смештаја у дом за стара лица...)
или на лични захтев грађана (комерцијално тестирање) може се обавити у Дому
здравља Земун.

Телефони за пријаву:

за Земун 060/8871504 и 060/8871771

за Сурчин 060/8871714

или преко националног позивног центра - 011/3620000 (само за PCR)

ПЦР И АНТИГЕН тестирање, могуће је заказати радним данима 07:00-19:30 на бр.тел.
060/8871504 заказивање тестирања на Covid 19 на лични захтев (комерцијална
тестирања)

Цене тестирања на лични захтев:
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PCR - 6000 динара (за стране држављане 6000 динара)

АНТИГЕН - 1800 динара (за стране држављане 1800 динара)

СЕРОЛОШКО - 1200 динара (за стране држављане 1200 динара)

Упутство и број жиро рачуна налази се на сајту РФЗО-а

По налогу Министарства здравља Републике Србије Дом здравља Земун радиће од
07:00 - 20:00 часова, викендима и празницима од 08:00 - 18:00 часова

Дом здравља Земун, пружа здравствене услуге на територији две градске општине –
Земун и Сурчин, па је отворио и две Амбуланте за пацијенте са респираторним
симптомима и фебрилним стањима.
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ОБАВЕШТЕЊЕ

Од сутра 27.01.2021.год затвара се ЦОВИД АМБУЛАНТА у Лазара Саватића 3а.

ОД 26.06.2020.год ОД 19 часова

ЦОВИД АМБУЛАНТА ИЗ ТОПЛИЧКЕ 8 ЈЕ ПРЕСЕЉЕНА У ЦАРА ДУШАНА 178

РАДНО ВРЕМЕ

ОД 0-24 ЧАСОВА
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-

060/8871-591

Пријем пацијената

са респираторним симптомима и
фебрилним стањима:

Сурчин, Браће Пухаловић 12, улаз 4,

радно време од 07-22 часова
телефонi за савете и информације: 060/8871-686 и 060/8871-639

4/7

Covid 19

Поштовани,

Уколико сте упућени на кућну изолацију, након позитивног налаза PCR теста, ово
упутство је за Вас.

Уколико у периоду кућне изолације осетите било какво погоршање ОДМАХ се
јавите у COVID амбуланту

Уколико цео период кућне изолације останете без симптома пар дана пре
предвиђеног контролног прегледа, јавите се на тел 0608871557

од 7-14:00 часова, ради заказивања истог у амбулати Авијатичарски Трг 7,

и на тел 0608871714 од 7-15 часова за пацијенте са територије општине Сурчин.

Надамо се Вашем брзом оздрављењу,

ВАШ ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН

Због тренутне епидемиолошке ситуације, од понедељка 29.06.2020 год. затвара се
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лабораторија Камендин. Пацијенти ће бити преусмерени на остале пунктове који раде у
оквиру Дома здравља Земун.

Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене
здравствене услуге у оквиру Дома здравља

-

011/2195-209

Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене
здравствене услуге у оквиру Дома здравља Земун – за територију општине Сурчин
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-

011/7841-000

Пацијенти којима је потребно саветовалиште за дијабет сe могу обратити на број телефо
нa
0
60/8871-554
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