29 май 2020 г.

Тест за коронавирус
От 1 юни на всяко лице с оплаквания може да бъде извършен тест за коронавирус.
Така ние контролираме разпространението на вируса и взаимно се предпазваме.
Ако Вие имате оплаквания и принадлежите към рискова група? Позвънете първо на Вашия домашен
или лекуващ лекар. Кои са рисковите групи? Прочетете на сайта: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Ако Вие имате леки оплаквания, които отговарят на
описанието на коронавирус? Оплаквания от
настинка като например възпален нос, хрема, кихане,
болки в гърлото, кашлица, повишаване или внезапна
загуба на обонянието или усещането за вкус.

Резервирайте час, за да Ви бъде
направен тест.
Позвънете на телефон 0800-1202 за да
резервирате час. Дръжте под ръка Вашия
граждански номер (BSN).
Или резервирайте час онлайн: rijksoverheid.nl/coronatest
и се регистрирайте с Вашия дигитален код DigiD.
Останете вкъщи. Излезте навън само, за да се
явите за теста.

Ако Вие имате сериозни оплаквания, които
отговарят на коронавирус? Например усещане за
задушаване, висока температура или ако усещате,
че Ви става все по-зле?

Позвънете веднага на Вашия
домашен лекар или дежурната
лекарска практика в извънработно
време (huisartsenpost).
Не ходете на място при домашния лекар.
Домашният лекар ще Ви каже по телефона какво
да направите и къде да се явите за тест.

Този тест ще Ви бъде направен безплатно

Останете вкъщи
докато резултатът от
теста стане готов

Вие нямате коронавирус
Спазвайте основните
правила.
Ако получите отново
оплаквания? Направете
отново тест или
позвънете на Вашия
личен лекар.

Междувременно си
запишете с кого сте
бил(а) в контакт през
изминалите дни.

Вие ще получите телефонно
обаждане или можете да
проверите резултата на
сайта за коронатест.

Вие имате коронавирус
Службата за обществено здраве (GGD) ще
обсъди с Вас какво да направите Вие и
лицата, с които живеете, като например
да останете 10 дни вкъщи.
Службата за обществено здраве (GGD) ще
провери с кого сте бил(а) в контакт и ще
позвъни на тези лица.
Информирайте лично Вашия домашен
лекар, работодател и/или
професионален лекар.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Вие ще получите възможно
най-бързо телефонно
обаждане относно
резултата от теста.

За всеки важи следното:
Ако оплакванията Ви се влошат?
Свържете се с Вашия домашен лекар.
Спазвайте основните правила:
• Старайте се да работите от дома си.
• Спазвайте 1,5 м разстояние.
• Избягвайте места с много хора.
• Мийте редовно ръцете си.
• Кихайте и кашляйте в свивката на
лакътя си.

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

