
Вие имате леки оплаквания, които отговарят на описанието на коронавирус. 
Оплаквания от настинка, като например запушен нос, хрема, кихане, болки в гърлото, 
кашлица, повишаване или внезапна загуба на обоняние или вкусово усещане. 

Първо ще чуете кратко обяснение и след това на линията ще разговаряте със служител.  
Служителят на телефона не е лекар. Той (тя) не дава медицински съвет и не отговаря на въпроси от 
медицински характер. 

Съобщете Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и граждански номер. 
Служителят на телефона ще Ви помогне да резервирате час. Вие ще получите потвърждение за 
резервирания час по SMS и имейл.  

Явете се в указаното време на мястото за извършване на теста.  Носете Вашия документ за 
самоличност и бележката за резервиран час. 

След теста си отивате направо вкъщи. Не ходете навън докато не получите резултат от 
теста. Вие ще получите телефонно обаждане възможно най-бързо относно резултата от теста. 

Ако Вашите оплаквания станат по-сериозни: Свържете се в този случай с Вашия домашен 
лекар.

Следвайте указанията на медицинския персонал. С малка клечица с памучен връх ще Ви 
бъде взет секрет от гърлото и носа. 

Стъпка № 1:  
Резервирайте 
час за тест.

Стъпка №  2:  
Явете се, за 
да Ви бъде 
направен 
тест.

Стъпка №  3:  
Резултат от 
теста. 

29 май 2020 г.

Тест при оплаквания и симптоми на коронавирус: 
Как да резервирате час за тест?

От 1 юни на всяко лице с оплаквания може да бъде направен тест за коронавирус.  
По този начин ние контролираме разпространението на вируса и взаимно се предпазваме.  

Останете вкъщи до момента на явяване за теста. 

Този тест е безплатен.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

За повече информация  
четете на сайта: 

rijksoverheid.nl/coronatest 

Ако Вие принадлежите към рискова група и сте 
сериозно болен(а)? Ако имате висока температура 
и се задушавате? Обадете се на Вашия домашен или 
лекуващ лекар или на дежурната лекарска 
практика в извънработно време (huisartsenpost). При 
животозастрашаваща ситуация позвънете на 
телефон 112. 

Резервирайте час, за да Ви бъде направен тест в района, където живеете. Позвънете на 
телефон:  0800-1202    Дръжте под ръка Вашия граждански номер (BSN). Вие можете да намерите 
този номер (BSN) във Вашия паспорт, лична карта, шофьорска книжка или фиша за получена заплата. 


