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Αξιότιμοι,  

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα διαγνωστικά εργαστήρια 

BIOMED θα παρέχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης μοριακών αναλύσεων με τη μέθοδο 

πραγματικού χρόνου Real Time PCR “RAPID PCR” για τη διάγνωση της μόλυνσης από τον 

COVID-19 με άμεση παράδοση αποτελέσματος εντός ολίγων ωρών, ώστε να επιτρέπεται το ταξίδι 

προς το εξωτερικό.   

Η BIOMED παραμένοντας συνεπής στο όραμά της να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου, προχωρά στη δημιουργία μοριακού τμήματος ώστε να προκύπτει ταχύτατα ένα έγκυρο 

και αξιόπιστο αποτέλεσμα.   

Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε ξεχωριστούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους στα εργαστήρια 

μας, στους οποίους θα τηρούνται αυστηρά τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τη 

μη έκθεση του πιθανού κρούσματος στους κοινόχρηστους χώρους των εργαστηρίων. 

Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των εργαστηριών μας για 

τις υπόλοιπες υπηρεσίες τους (εξετάσεις αίματος, καλλιέργειες κ.λπ.).  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δειγματοληψία PCR και Rapid δύναται να πραγματοποιείται με 

επίσκεψη προσωπικού της BIOMED σε χώρους διαμονής (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

οικείες κ.α.) με επιπρόσθετη χρέωση. Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα για τους ταξιδιώτες της 

«τελευταίας στιγμής – last minute travelers» να πραγματοποιήσουν τη δειγματοληψία στο 

αεροδρόμιο τουλάχιστον 4 ώρες πριν την πτήση τους με επιπλέον πρόσθετη χρέωση. 

Από τα μέσα Μαΐου αναμένουμε σύγχρονους αυτοματοποιούμενους μοριακούς αναλυτές με 

υψηλή ευαισθησία 99,3% και ειδικότητα 94,7% με κύριο σκοπό την κάλυψη των αυξημένων 

αναγκών του νησιού ενόψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου.   

Ειδικότερα για τον τουριστικό τομέα, η BIOMED προτίθεται να συνεργαστεί με όλες τις εταιρίες 

του κλάδου (αεροπορικές εταιρίες, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια) 

τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο καθώς και να συμβληθεί με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες 

εντός και εκτός Ελλάδος, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του τομέα.    

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα πρότυπα GDPR 

και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τη δυνατότητα μετακίνησης προς το εξωτερικό.   

Σύντομα θα λάβετε πρόσθετο ενημερωτικό υλικό τόσο για την επιστημονική μέθοδο της 

εξέτασης, όσο και για τις ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον προγραμματισμό των 

ραντεβού, αλλά και τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.   

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 

Εκ μέρους των εργαστηρίων της BIOMED.  

 

 


