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Как протича проверката на
източниците и контактите?
Ако се окаже, че Вие сте заразен(а) с коронавирус, Службата за обществено здраве (GGD) прави
проверка на източниците и контактите. По този начин ние проверяваме разпространението
на вируса и се предпазваме взаимно.

Ако от теста се окаже, че Вие имате коронавирус:

Службата за обществено здраве (GGD) ще се свърже с Вас. Вие
оставате вкъщи и обсъждате със Службата (GGD) кога отново можете да излизате навън.

Кой най-вероятно Ви е заразил? Служба GGD пита веднага щом
резултатите от теста станат известни, кой най-вероятно Ви е заразил.

С кого сте бил(а) в контакт? Служба GGD пита веднага щом резултатите
от теста станат известни, с кои хора сте бил(а) в контакт.

Хората, с които
живеете заедно

Тесни контакти

Други контакти

Те остават в 10-дневна
домашна карантина от
момента на последния си
контакт с Вас и остават на
разположение на служба
GGD.

Това са хора, с които сте бил(а) повече от 15 минути в
контакт на разстояние по-малко от 1,5 м. Например
Вашата съседка, фризьорът или педикюристът. Или
лица, с които сте бил(а) в контакт по-кратко от 15
минути, но те представляват риск. Например лица, с
които сте се целувал(а) или при които сте кашлял(а) в
лицето.

Лица, с които сте бил(а)
заедно повече от 15
минути на разстояние
повече от 1,5 м в едно и
също помещение, като
например колега или
съученик.

Служба GGD се уговаря с
тях кога те отново могат
да излизат навън.

Служба GGD се свързва с тези лица и обяснява, че те
трябва да останат вкъщи най-малко 10 дни и обсъжда
с тях какво те още трябва да правят.

Служба GGD информира
тези лица и им дава съвет
как да действат.

Тестване на лица, с които сте бил(а) в контакт
Ако лицата, с които сте бил(а) в контакт, получат оплаквания, свързани
с коронавирус, служба GGD съдейства бързо да им бъде направен тест.

Проверката на източниците и контактите се извършва
винаги според индивидуалния случай.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

За повече информация
четете на сайта:
rijksoverheid.nl/coronatest

