Ljubljana, 24. junij 2021
Spoštovani,
obveščamo vas, da v BTC Cityju Ljubljana s pomočjo zunanjih izvajalcev še vedno nudimo (brezplačna
in samoplačniška) testiranja na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), pri čemer bo od 28. 6. dalje tudi v
Dvorani A testiranje brezplačno, od naslednjega tedna dalje pa bodo na voljo še dodatni termini:
Novosti pri testiranju s HAGT testi v izvedbi podjetja Hemamed d.o.o.:







Lokacija: Dvorana A, visoko pritličje (bližina vhoda A7)
NOVO (od 28. 6.): Termini:
 Vsak ponedeljek med 7.00 in 9.00 ter med 12.00 in 16.00
 Vsak četrtek med 16.30 in 18.30
 Vsak petek med 7.00 in 9.00 ter med 12.00 in 14.00
Prijave: Na e-naslov info@hemamed.si (ob prijavi navedite podatke: podjetje naročnika z
davčno številko; lokacija testiranja: Ljubljana; ime in priimek testirane osebe; naslov stalnega
prebivališča testirane osebe in GSM testirane osebe).
NOVO (od 28. 6.): Cena: Storitev je za zaposlene, ki za opravljanje dela potrebujejo negativen
test, brezplačna. SMS sporočilo in pisni izvid prejme vsaka testirana oseba. V primeru
samoplačniškega testiranja je cena testiranja z natisnjenim izvidom 10 EUR na test.
Dodatne informacije: 041 680 887

Še vedno se izvajajo tudi testiranja s HAGT in PCR testi v izvedbi podjetja Estetika Fabjan d.o.o.:




Lokacija: Dvorana 6 (vhod na vzhodni strani stavbe, poleg računalniške trgovine Mlacom)
Termin: Vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.00 in 10.00 ter med 18.00 in 20.00.
Prijave: Predhodna prijava ni potrebna.

Omogočeno je testiranje tako po HAGT (t.i. hitri antigenski test) kot PCR metodi:
 Brezplačno HAGT testiranje: Strošek testiranja krije ZZZS. Vsaka testirana oseba je o rezultatu
hitrega antigenskega testiranja obveščena preko SMS sporočila. Pisno potrdilo lahko vsaka
testirana oseba brezplačno prevzame preko portala zVEM, v primeru izdaje pisnega potrdila
na lokaciji pa je cena izdaje 10 EUR.
 Samoplačniško PCR testiranje: Cena posameznega testa znaša 69 EUR.
 Dodatne informacije: 051 386 637
Prosimo vas, da se na lokacijah testiranja držite vseh veljavnih preventivnih ukrepov, pri čakanju in
izvedbi odvzema brisa pa ves čas zagotavljate ustrezno medsebojno razdaljo (vsaj 2 metra).
Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu: obvescanje@btc.si.
Z lepimi pozdravi,
Miha Rakar
Direktor BTC City

