Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ TEST COVID-19
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, στο πλαίσιο της ισχύουσας άρτιας συνεργασίας με τον
Όμιλο της Ευρωκλινικής στην παροχή του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, εξασφάλισε από
τη Διοίκηση της τελευταίας ειδική τιμή για όλα τα ασφαλισμένα μέλη που επιθυμούν
ιδιωτικά να πραγματοποιήσουν το test για τον COVID-19. Επιπλέον, κατόπιν σχετικού
έγγραφου αιτήματος που κατέθεσε η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εφοριακών Υπαλλήλων (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.) προς το Ταμείο για δυνατότητα παροχής της
συγκεκριμένης εξέτασης για όλους τους εφοριακούς υπαλλήλους - ανεξαρτήτως της
ασφάλισής τους στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ή όχι – η ειδική τιμή του test για τον COVID-19 θα ισχύει
για όλους τους συναδέλφους, κατόπιν εγκρίσεως του αιτήματος από την Διοίκηση της
Ευρωκλινικής.
Πιο αναλυτικά, από την 1η μέρα εμφάνισης του COVID-19, ο Όμιλος Ευρωκλινικής,
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας)
και του Π.Ο.Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), έλαβε αυστηρά και πολλαπλά μέτρα,
διασφαλίζοντας στο 100% την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Με τη σταδιακή
επιστροφή στην κανονικότητα, είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να είμαστε απόλυτα
σίγουροι ότι δεν νοσούμε από τον COVID-19, προστατεύοντας τον εαυτό μας αλλά και
τους γύρω μας. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής παρέχει ειδική προσφορά στα μέλη του ΤΕΑΥΠΟΙΚ και της ΠΟΕ-ΔΟΥ καθώς και τους συγγενείς τους Α΄ βαθμού (σύζυγο και
παιδιά) για τη διενέργεια του test για τον COVID-19.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική συνεργασία με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, το
κόστος του ελέγχου για το τεστ ανίχνευσης και ταυτοποίησης του ιού SARS-CoV-2 με

μοριακή μέθοδο RΤ-PCR ορίστηκε από την Ευρωκλινική στα 65€/άτομο, στην
περίπτωση που το κόστος το επωμισθεί ατομικά το εκάστοτε μέλος και η λήψη
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ευρωκλινικής. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα
ισχύουσα ιδιωτική τιμή χρέωσης του τεστ COVID-19 στην Ευρωκλινική είναι 95€.
Από τη Δευτέρα 14.9.2020 κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος που επιθυμεί να
υποβληθεί σε test COVID-19 θα πρέπει να ακολουθεί την κατωτέρω διαδικασία:
•

Καλεί απευθείας το τηλεφωνικό κέντρο του Ομίλου Ευρωκλινικής 210-6416800

ή 801, αναφέροντας ότι είναι μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.
•

Τα ραντεβού προγραμματίζονται κατόπιν διαθεσιμότητας, Δευτέρα έως

Παρασκευή 08.00-15.00
•

Για την ταυτοποίηση οι εξεταζόμενοι θα επιδεικνύουν σχετικό αποδεικτικό

έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι είναι μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.
(κάρτα μέλους ή εκκαθαριστικό μισθοδοσίας).
•

Το κόστος εξοφλείται από το εκάστοτε μέλος στην συμφωνημένη τιμή

προσφοράς (65,00€).
•

Για τα αποτελέσματα ενημερώνεται τηλεφωνικά ο ασθενής εντός 24 ωρών

(σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση) από την ημέρα πραγματοποίησης του
τεστ και εντός 4 εργάσιμων ημερών είναι έτοιμα προς παράδοση με το γραπτό
πόρισμα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή
στο προσωπικό email του κάθε ασθενούς εφόσον συμπληρώσει κατά την
παρουσία

του

την

σχετική Υπεύθυνη

Δήλωση

περί

αποστολής

των

αποτελεσμάτων με email.
•

Η προνομιακή τιμή ισχύει επιπλέον για σύζυγο και παιδιά εφόσον είναι

μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

Παράκληση να κοινοποιηθούν τα ανωτέρω στους συναδέλφους για την
πληρέστερη ενημέρωσή τους αναφορικά με τη δυνατότητα που έχουν ως προς την
πραγματοποίηση του test ελέγχου COVID-19 στην προνομιακή τιμή των 65,00€.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και γρήγορα να επιστρέψουμε σε πλήρη κανονικότητα.

Εκ της Διοικήσεως

