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Informacja dotycząca przyjmowania próbek do
badań w ZHW
Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski oraz dalszym
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19 od dnia 01.04.2020 sprawozdania z badań oraz
faktury są przesyłane do klientów wyłącznie drogą elektroniczną (np. e-mail).
Prosimy o umieszczanie swojego adresu e-mail na zleceniach wykonania badania.
Płatności za badanie prosimy dokonywać za pomocą przelewów.

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego dotyczącego zakażeń wirusem SARS-CoV-2, proszę o zminimalizowanie
ilości próbek przysyłanych do badań laboratoryjnych. Szczególnie dotyczy to próbek
usługowych, których badanie nie jest pilne.
Jednocześnie informuję, że Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach wykonuje badania
dostarczonych próbek. Zmiany reorganizacyjne dotyczą przyjmowania próbek do badań
laboratoryjnych w Punkcie Obsługi Klienta:
Przed dostarczeniem próbek do badań proszę o telefoniczne ustalenie ich ilości,
czasu dostarczenia, oraz przekazanie wszelkich istotnych informacji na ich temat
właściwej Pracowni.
Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe opakowanie przywożonych
próbek (wytyczne dotyczące opakowania i transportu dostępne są na stronie
internetowej ZHW w Katowicach oraz PIW - PIB w Puławach).
Osoby przywożące próbki nie będą wpuszczane na teren zakładu. W przypadku
dostarczenia próbek do badań proszę o kontakt telefoniczny:
Dział ds. obsługi
(32) 42 88 634

Pracownia Patologii i Bakteriologii
(32) 42 88 638

Pracownia Badań Chemicznych
(32) 42 88 643, (32) 42 88 628

Pracownia Serologii
(32) 42 88 635, (32) 42 88 644

Pracownia Mikrobiologii Spożywczej
(32) 42 88 632, (32) 42 88 648

Próbki do badań w kierunku ASF
(32) 42 88 645, (32) 42 88 634, (32) 42 88 644
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