18 august 2020

Testarea pentru coronavirus
De la 1 iunie, toate persoanele care prezintă simptome pot fi testate pentru coronavirus.
În acest fel controlăm răspândirea virusului și ne protejăm reciproc.
Prezentat,i simptome și facet,i parte dintr-un grup de risc? Sunat,i întâi la medicul de familie sau la medicul la care
suntet,i sub tratament medical. Ce grupuri de risc există? Verificat,i pe: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Prezentat,i simptome ușoare și bănuit,i că avet,i 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.

Prezentat,i simptome grave și bănuit,i că avet,i coronavirus?
Cum ar fi dificultăt,i de respirat,ie, temperatură mai ridicată de
38ºC sau vă simt,it,i din ce în ce mai rău.

Facet,i o programare pentru
a fi testat

Sunat,i imediat la medicul de
familie sau la medicul de gardă.

Sunat,i la 0800-1202 pentru o programare.
T,inet,i numărul de securitate socială (BSN) la îndemână.
Sau facet,i o programare online: rijksoverheid.nl/coronatest
și logat,i-vă cu DigiD-ul personal.

Nu vă deplasat,i la medicul de familie.
Medicul vă va spune ce trebuie să facet,i în continuare și unde
vet,i fi testat.

Stat,i acasă. Ieșit,i din casă doar pentru a fi testat.

Nu trebuie să plătit,i pentru test.

Rămânet,i acasă până
când rezultatul testului
este cunoscut

Nu suntet,i infectat cu
coronavirus
Respectat,i regulile de bază.
Avet,i din nou simptome? Testat,ivă sau sunat,i medicul de familie.

Notat,i deja cu cine at,i
intrat în contact în
ultimele zile.

Pentru rezultat vet,i fi sunat sau
accesat,i pagina internet dedicată
testului pentru corona.

Suntet,i infectat cu coronavirus
GGD (Serviciul de Sănătate Municipal) vă
spune dvs. și celorlalte persoane cu care
locuit,i ce trebuie să facet,i, cum ar fi izolarea
la domiciliu timp de două săptămâni.
GGD va investiga cu cine at,i intrat în contact
și va suna aceste persoane.
Informat,i medicul de familie, angajatorul
și/sau medicul companiei.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Vet,i fi sunat cât se poate de
repede în legătură cu
rezultatul testului.

Valabil pentru toată lumea:
Vi se agravează simptomele?
Luat,i legătura cu medicul de familie.
Respectați regulile de bază:
• Lucrat,i, pe cât posibil, de acasă.
• Păstrat,i distant,a de 1,5 metri.
• Evitat,i aglomerat,iile.
• Spălat,i-vă des pe mâini.
• Tușit,i și strănutat,i în cotul flexat.

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

