18 august 2020

Testarea în cazul simptomelor de coronavirus:

Cum facet,i o programare?
Prezentat,i simptome ușoare și bănuit,i că suntet,i infectat cu coronavirus.
Simptome de răceală, cum ar fi rinită, curgerea nasului, strănut, dureri în gât, tuse, temperatură
ridicată sau disparit,ia bruscă a simt,ului olfactiv și a gustului.

Pasul 1:
Facet,i o
programare

Sunat,i pentru a face o programare la 0800-1202 și t,inet,i numărul de securitate
socială (BSN) la îndemână. Numărul de telefon este disponibil 7 zile pe săptămână,
de la ora 08.00 la ora 20.00.
sau:
Facet,i o programare online la rijksoverheid.nl/coronatest și logat,i-vă cu DigiD-ul
personal.
Când facet,i programarea trebuie să ment,ionat,i ce simptome avet,i, ce meserie avet,i, cum putet,i
ajunge la locat,ia unde se face testul și care este codul dvs. poștal. Vet,i primi o confirmare a
programării prin Sms și e-mail.
Rămânet,i acasă până când merget,i la programarea pentru test.

Pasul 2:
Testarea

Prezentat,i-vă la ora stabilită la locat,ia unde se face testul.
Luat,i cu dumneavoastră documentul de identitate și confirmarea programării.
Urmat,i instruct,iunile personalului.
Vi se va preleva mucus din gât și nas cu ajutorul unui bet,ișor cu vată.
Testul este gratuit.

Pasul 3:
Rezultatul

După testare merget,i direct acasă. Stat,i în casă până primit,i rezultatul.
Vet,i primi rezultatul cât se poate de repede. Acest lucru va avea loc telefonic sau prin pagina de
internet dedicată testului corona. Dacă at,i făcut programarea online, vet,i primi prin e-mail o
înștiint,are care vă aduce la cunoștint,ă că rezultatul este gata.
Vi se agravează simptomele?
Luat,i legătura cu medicul de familie.

Facet,i parte dintr-un grup de risc sau suntet,i grav bolnav?
Avet,i, de exemplu, temperatură ridicată sau avet,i dificultăt,i de
respirat,ie? Sunat,i la medicul de familie, medicul la care suntet,i
sub tratament medical sau medicul de gardă. Într-o situat,ie în
care viat,a este pusă în pericol, sunat,i întotdeauna la 112.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Pentru mai multe informat,ii
căutat,i pe:
rijksoverheid.nl/coronatest

