
Szanowni Państwo,  

 

Jednym z wymogów wjazdu na XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 jest wykonanie dwóch 

testów RT-PCR na COVID-19 przed wylotem do Japonii.  

 

Testy powinny być wykonane w okresie 96 godzin przed planowaną godziną wylotu (w 

przypadku lotów łączonych liczy się lotnisko pierwszego lotu). Odstęp pomiędzy testami 

powinien wynosić 24 godziny – czyli drugi test powinien być wykonany w ciągu 72 godzin 

przed wylotem. 

 

Dla Członków Reprezentacji Olimpijskiej testy będą finansowane ze środków Ministerstwa 

Zdrowia. Realizatorem zadania będzie Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (COMS), 

którego podwykonawcą jest Diagnostyka – laboratorium bezpośrednio wykonujące pobranie 

materiału do badań, analizę laboratoryjną i udostępniające wyniki (certyfikat) w formacie 

wymaganym przez stronę japońską. 

 

Dla sprawnego wykonania badań potrzebujemy pomocy i zaangażowania osób wskazanych 

przez poszczególne polskie związki sportowe. Do tych osób będzie kierowana korespondencja 

z COMS. 

 

Procedura zlecania badań wygląda następująco: 

 

1. Na podstawie imiennych list Członków Reprezentacji Olimpijskiej, przekazanych przez 

Polski Komitet Olimpijski, wyślemy państwu plik Excel (xls) z odpowiednią liczbą kodów 

literowo-liczbowych (kuponów), upoważniających do wykonania badania. Każdej osobie z 

Reprezentacji Olimpijskiej przypiszemy dwa takie kupony-kody. 

2. Dodatkowo, w formacie PDF, otrzymacie państwo druk skierowania in blanco do 

uzupełnienia indywidualnie przez osoby zgłoszone do badań. Do wykorzystania jako druk 

pomocniczy. W tym druku należy wpisać informacje niezbędne do wykonania badania 

(dane osobowe i numer kuponu) i przedstawić go w punkcie pobrań (jedno skierowania na 

jedno badanie). 

3. Odpowiednie kody literowo-liczbowe (kupony) oraz PDF ze skierowaniem in blanco 

przesłać do poszczególnych Członków Reprezentacji Olimpijskiej z zaleceniem umówienia 

się na badania w punkcie pobrań Diagnostyki. 

 

Procedura wykonywania badań wygląda następująco: 

 

1. Badana osoba powinna indywidualnie ustalić optymalne terminy wykonania badań 

(pobrania materiału do badań).  

Uwaga! Większość wylotów z Polski będzie w godzinach popołudniowych (dla samolotów 

LOT godzina 15.00). Nasze analizy pokazują, że w takiej sytuacji, najlepszy termin 

pierwszego testu - pobrania materiału do badań to godziny poranne na 3 dni przed wylotem 

(około 84 godziny przed wylotem). Drugi test – pobranie materiału do badań musi być 

wykonany po upłynięciu 24 godzin od pierwszego testu (!); najlepiej, w godzinach 

porannych na 2 dni przed wylotem, mając na uwadze konieczność upłynięcia 24 godzin od 

pierwszego testu (około, ale mniej niż 60 godzin przed planowanym wylotem). 



2. Na stronie Diagnostyki - diag.pl (https://diag.pl/katalogi/placowki/?filters=4787) wyszukać 

najwygodniejszy punkt pobrań „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”; Zalecane jest 

telefoniczne umówienie się na pobranie materiału do badań. 

3. W punkcie pobrań należy powołać się na Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, podając 

kod kontrahenta 20790 oraz przekazać numery przydzielonego kuponu (indywidualny kod 

literowo-liczbowy). Proszę mieć ze sobą paszport.  

Uwaga! Do rejestracji potrzebne też będą: imię, nazwisko (jak w paszporcie), data 

urodzenia, płeć, narodowość, numer paszportu. Zalecamy samodzielne wypełnienie 

skierowania in blanco udostępnionego przez COMS, w którym wskazane są wszystkie 

niezbędne dane osobowe, kod kontrahenta, numer kuponu i rodzaj badania; jedno 

skierowanie na jedno badanie. 

4. Chociaż procedura została ustalona, przy rejestracji w punkcie pobrań proszę przypomnieć 

o konieczności udostępnienia wyniku w wersji wymaganej przez rząd Japonii. Wynik 

badania musi być przedstawiony na specjalnym certyfikacie przygotowanym zgodnie z 

wymogami rządu japońskiego (Certificate of Testing for COVID-19 - wzór w załączaniu). 

5. Po pobraniu wymazu, badana osoba otrzyma kartkę z kodami do odczytania wyniku na 

stronie internetowej Diagnostyki (diag.pl) z możliwością pobrania wyniku w formie 

certyfikatu w wersji PDF. Wynik należy pobrać i zweryfikować czy jest zgodny z 

wymaganym formatem. 

 

 

Zaświadczenie z testu wykonanego w ciągu 72 godzin od odlotu (drugiego testu) będzie 

potrzebne przy odprawie/na wejściu na pokład, bez niego uczestnicy nie będą mogli lecieć. Po 

przybyciu do Japonii uczestnicy będą musieli również okazać wyniki obu testów urzędnikowi 

kwarantanny i/lub kontroli imigracyjnej. Może to być wersja papierowa lub plik PDF 

przedstawiony w specjalnej aplikacji OCHA (zainstalowanie aplikacji na telefonie jest 

wymagane dla uczestników igrzysk).  

 

Zespół COMS 


