
Seznam testovacích míst na Covid-19 v Rangúnu, Mandalay a Nay Pyi Taw 

Rangún 

 Yangon Airport Molecular Lab: nachází se na Pyay Road poblíž autobusové zastávky 

Htan Pin Gone, obvod Mingalardon

 
 Testy se provádějí od 7:00 do 11:30. Výsledek bude k dispozici ve stejný den 

po 18. hodině.

 Cena PCR testu je 180 000 MMK.

 Je třeba předložit letenku a cestovní pas.

 Laboratoř nabízí i testování u Vás doma. Je třeba si test objednat tři dny předem 

přes Viber na čísle +95-9-444099941; cena testu je 180 000 MMK plus 30 000 

MMK za dopravu.

 K dispozici je také test RDT a cena je 20 000 MMK. Výsledek bude 

k vyzvednutí do jedné hodiny.

 Kontaktní telefonní čísla: 09-444099941 / 09-444099942.

 
 N Health: nachází se v budově Tourist Barma Building na rohu ulic Maha Bandula 

a Sule Paya. (poblíž Sule Pagoda).

 
 Rezervaci testu je třeba provést 1 až 2 dny předem. 

Kontaktní telefonní číslo pro rezervaci: 09-456659980

 Testy se provádějí od 9:00 do 11:30. Výsledek bude k dispozici ve stejný den 

od 18:30.

 Cena PCR testu je 150 000 MMK.

 Je třeba předložit letenku a cestovní pas.

 K dispozici je také test RDT a cena je 20 000 MMK. Výsledek bude 

k vyzvednutí do jedné hodiny.

 Kontaktní telefonní číslo: 01-2303202.

 
 Pun Hlaing Hospital: nachází se na Pun Hlaing Estate Avenue, obvod Hlaing Tharyar

 
 Na test je třeba se objednat alespoň 24 hodin předem na čísle 09-940047757.

 Pokud je test proveden mezi 9:00 a 12:00, výsledek bude k dispozici následující 

den před 12. hodinou. Při testování mezi 12:00 a 15:00, bude výsledek dispozici 

následující den před 18. hodinou.

 Cena PCR testu je 180 000 MMK.

 Je třeba předložit letenku a cestovní pas.

 Kontaktní telefonní číslo: 09-421042679.

 
 Samitivej International Clinic: nachází se na adrese 9E/2 Kabar Aye Pagoda Road, 

Ward No. 7, obvod Mayangone.

 
 Rezervaci testu je třeba provést 1 až 2 dny předem na telefonním čísle 09- 

254316351.



 Testování probíhá mezi 8:30 a 10:00. Výsledek bude k dispozici ve stejný den 

po 18. hodině.

 Cena PCR testu je 315 000 MMK nebo 175 USD.

 Testování je možné provést i u Vás doma, a to za cenu 350 000 MMK nebo 

194 USD.

 Je třeba předložit letenku a cestovní pas.

 
 International SOS Clinic: nachází se v hotelu Inya Lake, 37 Kaba Aye Pagoda Road, 

Yangon

 
 Rezervaci testu je třeba provést tři až čtyři dny předem POUZE e-mailem. 

Kontaktní e-mailová adresa je   reception.ygn@internationalsos.com    – 

v e-mailu je třeba uvést celé jméno, kontaktní telefonní číslo, přiložit kopii 

letenky a napsat adresu v Myanmaru (pokud se ubytujete v hotelu, uveďte 

název hotelu).

 Mezinárodní SOS připraví telefonickou či videokonzultaci s lékařem den 

před výtěrovým testem.

 Testování probíhá od 7:30, výsledek bude k dispozici ve stejný den přibližně 

v 19:30

 Cena PCR testu je 220 USD.

 Kontaktní telefonní čísla: 01-657922 / 09-420114536.

 
Mandalay 

 
 Pun Hlaing Hospital: nachází se na adrese 73. ulice č. 97 (mezi 31. a 32. ulicí), obvod 

Chan Aye Tharzan.

 
 Rezervaci je třeba provést jeden den předem na telefonním čísle 09-

952207781.

 Testování probíhá od 10:00 a výsledek bude k dispozici následující den po

19. hodině. 

 Cena PCR testu je 180 000 MMK.

 Je třeba se prokázat cestovním pasem.

 K dispozici je také test RDT. Cena je 20 000 MMK a výsledek je k 

vyzvednutí do jedné hodiny.

 
 City Hospital: nachází se v ulici Theik Pan (mezi 65. a 66. ulicí).

 
 Není třeba provádět rezervaci, ale na test je nutno dorazit před 13:00. 

Výsledek bude k dispozici následující den před 16. hodinou.

 Cena PCR testu je 240 000 MMK.

 Provádí se i RDT test. Cena je 47 000 MMK a výsledek je k vyzvednutí 

během jedné hodiny.

 Kontaktní telefonní číslo: 09-797575559.

mailto:reception.ygn@internationalsos.com


Nay Pyi Taw 

 
 Right Health Care: nachází se na adrese č. Za/33, Ziwaka Apartment, poblíž Kaung 

Thit Hospital, Thapyaygone Market, obvod Zabu Thiri.

 
 K dispozici je POUZE test RDT. Cena je 25 000 MMK a výsledek je 

k vyzvednutí do jedné hodiny.

 Rezervaci je třeba provést den předem na čísle 067-8108363.


