
 

  

Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

Uniknij kwarantanny po przylocie do Polski! Dwa nowe punkty testów w kierunku COVID-19 na 

Lotnisku Chopina! 

Już od 1 kwietnia bezpośrednio na Lotnisku Chopina można wykonać testy diagnostyczne w kierunku 

COVID-19 w dwóch punktach prowadzonych przez Centrum Medyczne Damiana. To odpowiedź na 

rozporządzenie polskiego rządu z dnia 30 marca, które obejmuje osoby podróżujące do naszego kraju 

ze strefy Schengen i spoza niej. Punkty diagnostyczne Centrum Medycznego Damiana będą otwarte 

w godzinach kursowania samolotów, oferując podróżnym możliwość wykonania tuż po 

wylądowaniu testu antygenowego, którego wynik dostępny jest już po 15 minutach w języku 

polskim i angielskim. 

Zgodnie z nowymi zasadami podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen podlegają 

kwarantannie, z której mogą być zwolnieni, jedynie wówczas, gdy przedstawią negatywny wynik testu 

w kierunku koronawirusa. Musi być on wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem 

granicy. Natomiast podróżni, którzy zostali poddani kwarantannie w Polsce, będą mogli wykonać 

badanie, którego negatywny wynik zakończy okres kwarantanny. Z kolei zasady dla podróżnych 

przybywających do Polski spoza strefy Schengen mówią, że każdy z podróżujących bez wyjątku jest 

kierowany na kwarantannę. Nie zwalnia z niej test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba, 

chyba że pasażer podróżuje z kraju UE nienależącego do Schengen. W takim wypadku może okazać 

wynik testu wykonanego w kraju, z którego przyleciał. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób podróżujących samolotem, z początkiem kwietnia zostały 

uruchomione dwa punkty do wykonywania testów w kierunku COVID-19 dla pasażerów przylatujących 

ze strefy Schengen na Lotnisko Chopina w Warszawie. To efekt współpracy stołecznego portu 

z Centrum Medycznym Damiana. Pasażerowie są dowożeni autobusem bezpośrednio z samolotu do 

punktu testowania, który zlokalizowany jest w przestronnej części terminala, tuż przy hali odbioru 

bagażu. Tam w komfortowych warunkach, podróżni mogą wykonać test, dzięki któremu nie zostanie 

na nich nałożona kwarantanna.  

Pierwszy punkt jest zlokalizowany w strefie gate 34-35, a drugi znajduje się przy taśmie bagażowej nr 

1 w hali przylotów. Pasażerowie mogą w nich wykonać test antygenowy, którego wynik dostępny jest 



 

  

już po 15 minutach. Nie ma konieczności dokonywania zapisów. Koszt badania wynosi 170 zł (płatność 

jedynie za pomocą karty). 

Centrum Medyczne Damiana 

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu 

przychodniach w Warszawie oraz w Szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną 

zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.  

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych  

i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii 

ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.  

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących  

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie  

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, 

„Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

W ciągu 25 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia.  

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z m.in. z takimi organizacjami jak: 

UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia. 

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover. 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996 

Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 

Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 
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