
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Vă mult,umim că v-at,i  
testat pentru depistarea 

coronavirusului

Informat,ii după un test PCR



* Suntet,i un contact apropiat dacă at,i fost în termen de 24 de ore în total mai mult de 
15 minute în termen de 1,5 metri de cineva cu corona.

At,i fost testat astăzi pentru corona cu un test PCR. 

 

 

Rămânet,i în carantină dacă at,i fost testat deoarece:   
• Avet,i simptome de coronavirus.  
• A apărut un risc ridicat de infect,ie deoarece:  

- suntet,i colocatar cu cineva care are coronavirus.  
- suntet,i contact apropiat al cuiva care are coronavirus.*  
- at,i fost notificat prin aplicat,ia CoronaMelder.  
- at,i fost în străinătate într-o zonă supusă carantinei. Citit,i pe 

www.rijksoverheid.nl/quarantaine regulile care vi se aplică în prezent.    
 

Vă îndoit,i dacă ar trebui să fit,i în carantină și ce sfaturi  
(de testare) se aplică? Facet,i control de carantină de  
carantină la  quarantainecheck.rijksoverheid.nl  

 

Reguli de viat,ă pentru carantină:   
• Nu ieșit,i. Putet,i sta în grădină sau pe balcon.  
• Nu primit,i vizitatori.  
• Păstrat,i distant,a fat,ă de colocatarii dvs.  
• Rugat,i pe altcineva să vă facă cumpărăturile sau ceret,i să vă fie livrate.  
• Spălat,i-vă des pe mâini, strănutat,i sau tușit,i în cot și folosit,i șervet,ele de hârtie. 

 

Avet,i nevoie de ajutor sau de sprijin? Pentru sfaturi și ajutor privind 

șederea acasă, vizitat,i rijksoverheid 

rijksoverheid.nl/quarantainegids 
 

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl


Rezultatele testului corona   
Vet,i primi rezultatele cât mai curând posibil. Vet,i primi un apel sau un e-mail.   
• Avet,i un DigiD? Atunci putet,i vizualiza rezultatele online.  

V-at,i făcut programarea online la www.coronatest.nl? Sau at,i spus că avet,i un 
DigiD când at,i făcut programarea prin telefon? Atunci vet,i primi un e-mail de 
îndată ce rezultatul este cunoscut. Apoi conectat,i-vă la www.coronatest.nl cu 
DigiD pentru a vizualiza rezultatele. Vă rugăm să ret,inet,i: e-mailul ajunge 
uneori în folderul de spam al căsut,ei dvs. poștale.   

• Nu avet,i un DigiD? Atunci vet,i fi sunat cu rezultatele.  Nu trebuie să ne sunat,i 
dvs.   

• Rezultatul este pozitiv? Atunci avet,i coronavirus.  
- Atunci va trebui să merget,i acasă în izolare. Asta înseamnă că facet,i tot ce 

putet,i pentru a evita infectarea colegilor de locuint,ă. Stat,i singur în camera 
dvs. Acest lucru asigură faptul că colocatarii dvs. nu pot avea contact cu dvs.  

- Nici dvs. nu primit,i vizitatori.  
- Colocatarii dvs. și contactele apropiate vor fi, de asemenea, în carantină.  
- Citit,i mai multe despre cercetarea sursă și de contact la 

www.rijksoverheid.nl/bco.  
• Rezultatul este negativ? Atunci nu aveat,i corona când at,i fost testat.  

Dacă trebuie să intrat,i în carantină, vet,i respecta acum regulile de bază care se 
aplică tuturor persoanelor din T, ările de Jos. Rămânet,i foarte precaut în ceea ce 
privește persoanele în vârstă și persoanele cu o sănătate vulnerabilă, în special 
dacă avet,i simptome.  

  
Vă rugăm să ret,inet,i:  avet,i simptome (noi) sau simptomele dvs. se înrăutăt,esc? 
Atunci facet,i un test. Acest lucru se poate face cu un auto-test sau cu un test 
efectuat profesionist la 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


Pentru mai multe informat,ii, vizitat,i rijksoverheid.nl/uitslag-coronatest sau 
sunat,i la 0800-1351. Aici vet,i găsi, de asemenea, informat,ii despre testele din 
ziua 5 de carantină.  
 
Dorit,i să aflat,i mai multe despre testarea corona? Vizitat,i  
www.rijksoverheid.nl/coronatest sau www.government.nl/coronavirus. 
 
Avet,i un rezultat? Accesat,i  www.coronatest.nl și conectat,i-vă cu DigiD. 
 
Regulile de carantină pot fi găsite la  www.rijksoverheid.nl/quarantaine. 
 
Dorit,i să știt,i dacă trebuie să fit,i testat sau să intrat,i în carantină? Facet,i verificarea 
de carantină la  quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 
 
Avet,i nevoie de ajutor sau de sprijin în timpul carantinei?  
Accesat,i  www.rijksoverheid.nl/quarantainegids. 
 
Mai multe informat,ii despre sursa și cercetarea de contact pot fi găsite la  
www.rijksoverheid.nl/bco.
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