
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Благодарим Ви,  
че се тествахте за  
коронавирус

Информация след PCR-тест



* За близък контактен се счита лице, което през последните 24 часа е било 

на по-малко от 1,5 метра разстояние от заразен с коронавирус за повече 

от 15 минути.

Днес Ви беше направен PCR-тест за коронавирус. 

 

 

Ако сте се тествали, останете под карантина, защото:  
• имате симптоми на COVID-19; 
• сте били изложени на висок риск от заразяване, защото: 

- живеете с човек, който е с коронавирус; 
- сте били близък контактен* на човек с коронавирус; 
- сте получили известие от приложението CoronaMelder; 
- сте били в чужбина в зона, за която важи задължителна 

карантина; Прочетете на www.rijksoverheid.nl/quarantine какви 
правила важат за Вас в момента.   

 
Не сте сигурни дали трябва да останете под 
карантина и какви са препоръките (относно 
тестването)? Проверете на 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl  

 

Правила при карантина:  
• Не излизайте навън. Можете да излезете в собствената си градина 

или на балкона. 
• Не посрещайте гости вкъщи. 
• Стойте на дистанция от хората, с които живеете. 
• Помолете някой друг да напазарува вместо Вас или поръчайте 

доставка до дома. 
• Мийте често ръцете си, кихайте или кашляйте в лакътя и 

използвайте хартиени носни кърпички. 

 
Нуждаете се от помощ или съдействие за нещо? 
Потърсете съвети и помощ за справяне по време на 
карантина вкъщи на  rijksoverheid.nl/quarantainegids 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl


Резултати от тест за коронавирус  
Ще получите резултатите възможно най-бързо. Ще Ви се обадят или 
ще получите имейл. 
 
• Ако имате DigiD, можете да проверите резултатите онлайн. 

Записали сте си часа онлайн чрез www.coronatest.nl? Или при 
записването на часа по телефона сте казали, че имате DigiD? 
Тогава ще получите имейл, щом резултатите са готови. След това 
влезте с Вашия DigiD на www.coronatest.nl, за да видите резултатите. 
Внимание: понякога имейлът може да отиде в папката „Спам“ на 
пощенската кутия. 

 
• Ако нямате DigiD, ще Ви се обадят за резултатите. Не е нужно 

Вие да звъните. 
 
• Ако резултатът е положителен, значи имате COVID-19. 

- Тогава трябва да се изолирате вкъщи. Това означава да 
направите всичко възможно, за да не заразите хората, с които 
живеете. Изолирайте се в отделна стая. По този начин ще 
предотвратите контакта с останалите хора в дома Ви. 

- Не може и да посрещате гости вкъщи. 
- Хората, с които живеете, и близките контактни лица също 

трябва да останат под карантина. 
- Повече информация за установяването на източника на 

заразяване и контактните лица ще намерите на 
www.rijksoverheid.nl/bco. 

 
• Ако резултатът е отрицателен, значи не сте били с COVID-19, 

когато са Ви правили теста. 
Ако Ви бъде позволено да излезете от карантина, вече ще трябва 
да спазвате основните правила, които важат за всички в 
Нидерландия. Бъдете много внимателни около възрастните хора 
и хората с уязвимо здраве, особено ако имате симптоми. 

 
Внимание:  ако (отново) се появят симптоми или симптомите се 
влошат, се тествайте. Това може да стане със самостоятелен тест 
или чрез професионален тест в GGD.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/bco&utm_medium=redirect


За повече информация посетете rijksoverheid.nl/uitslag-coronatest 
или се обадете на 0800-1351. Там ще намерите информация и за 
тестването на 5-ия ден от карантината. 
 
Искате да научите повече за тестването за коронавирус? 
Посетете  www.rijksoverheid.nl/coronatest или се 
www.government.nl/coronavirus. 
 
Резултатите са готови? Отидете на  www.coronatest.nl и влезте със 
своя DigiD. 
 
Правилата за карантина ще намерите на  
www.rijksoverheid.nl/quarantaine 
 
Искате да разберете дали трябва да се тествате или да останете 
под карантина? Проверете на  quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 
 
Нуждаете се от помощ или съдействие за нещо по време на 
карантина? Отидете на  www.rijksoverheid.nl/quarantainegids 
 
Повече информация за установяването на източника на заразя-
ване и контактните лица можете да намерите на 
www.rijksoverheid.nl/bco
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