
دعوة لعمل اختبار فيروس كورونا بالمجان
،Charlois عزيزي الساكن في شارلوا

لقد انخفض قليال عدد اإلصابات بفيروس كورونا  هذه أخبار جيدة. لكن القضاء على الفيروس ال يسير بالسرعة الكافية. و ذلك نظرا 
ألن هناك العديد من مرضى كورونا ما زالوا مضطرين للذهاب إلى المستشفى.

و كما هو الحال في مناطق أخرى في روتردام، فهناك أيًضا العديد من اإلصابات في شارلوا Charlois. و لخفض عدد المصابين 
بفيروس كورونا، فإنه من المهم معرفة كيفية انتشار الفيروس. و سنتمكن عندئذ من التعامل مع األمر بشكل أفضل. و من أجل 
صحتك الشخصية وكذلك من أجل عائلتك وأصدقائك، فإنه من المهم معرفة ما إذا كنت مصاًبا أم ال. و ذلك نظرا ألنك قد تكون 

مصابا فيروس كورونا بدون أن تظهر عليك أعراض كورونا.  

 !Charlois و لهذا، فقد قمنا بإحضار مواقع اختبار كورونا إلى شارلوا
اعتباًرا من 26 يناير الجاري، يمكنك إجراء اختبار كورونا في 11 موقع في شارلوا Charlois، حتى لو لم تكن لديك أي أعراض 

أيضا. يمكن عمل ذلك بدون موعد سابق. و لكن يجب عليك عقد موعد مسبقا لموقع Ahoy. يتم استخدام نظام اإلختبارات السريعة 
حتى تحصل على النتائج خالل يوم واحد. كلما زاد عدد األشخاص المشاركين، كلما كان بإمكاننا محاربة الفيروس بشكل أفضل. هل 

ستشارك معنا؟

متى وأين يمكنك إجراء االختبار؟
يمكنك ببساطة الدخول إلى أحد المواقع، أو عقد موعد في إحدى الحافالت على الفور. 

هل تفضل عقد موعد؟ 
إذا كنت تفضل عقد موعد عبر الهاتف ألحد المواقع، فيمكنك االتصال بهاتف رقم 4438031-010، اإلختيار 1. 

المواقع التي يكون فيها موظفو الخدمة الصحية من البلدية GGD على أتم استعداد لمساعدتك:     
مفتوح من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباًحا حتى الساعة 16:00 مساًء:    

Slingeplein 8      ,Schoolgebouw    
Vlissingenplein 164      ,De Zuiderkroon    

Charloisse Kerksingel 35  ,)المبنى الجانبي( Charloisse Oude Kerk    
Heijplaatstraat 17     ,RDM Congrescentrum    

  Wolphaertsbocht 356 موقع الحي بلدية روتردام،         

مواقع اإلختبار - في الخارج )حافلة اإلختبار(:    
Mijnsherenlaan 1C     ,Metro Maashaven    

Charloisse Hoofd 25 Maastunnel )مخرج الدرجات و المشاه(,       
Mijnsherenlaan 237 / Pleinweg    ,Plein van de vallende Ruiter    

 Nachtegaalplein    

مفتوح من االثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 16.00 عصًرا:    
 Gruttostraat 9 مسجد الليلي،         

كل يوم من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 16.30 عصًرا، قم دائًما بعقد موعًدا أوالً:    
   Ahoyweg 10       ,Ahoy    

     يجب عليك دائًما عقد موعد مسبقا لموقع Ahoy. يمكنك عقد موعد باالتصال بهاتف رقم 010-4438031،
 اإلختيار 1.

نحن نعول عليك! و هكذا، فإننا نعمل مًعا خطوة بخطوة لإلتجاه نحو المزيد من الحرية. لإلتجاه صوب مدينة حيث يمكننا أن نقابل 
بعضنا البعض مرة أخرى.

وأخيًرا: حافظ على وجود مسافة بدنية، وقلل من االتصال بالعائلة واألصدقاء، قم بالسعال والعطس في مرفقك وقم بإرتداء كمامة الفم 
عند الحاجة. 

 Saskia Baas ساسكيا باس
GGD Rotterdam-Rijnmond مديرة الـ

أحمد أبو طالب 
عمدة روتردام 



De uitslag krijgt u binnen 1 dag.

Afspraak maken

Testbussen zonder afspraak

Testlocaties zonder afspraak

Metro Maashaven

Wijklocatie Gemeente Rotterdam

Laleli Moskee

Plein van de vallende Ruiter

Ahoy

Schoolgebouw

De Zuiderkroon

Nachtegaalplein

Oude Kerk Charlois

Maastunnel

RDM Congrescentrum

Testen kan zonder afspraak op 10 locaties.

Charlois

Het is daarom belangrijk dat iedereen...

Katendrecht

Waalhaven

Feijenoord

Heijplaat

Charlois

هناك أيًضا العديد من اإلصابات بفيروس كورونا في شارلوا 
.Charlois

يمكن إجراء اإلختبار بدون موعد سابق في 10 مواقع. إذا كنت 
تفضل عقد موعد عبر الهاتف ألحد المواقع، فيمكنك االتصال بهاتف 

رقم 4438031-010، اإلختيار 1.

 .Charlois ولذلك، فإنه من المهم أن يتم اختبار الجميع في شارلوا
حتى إن لم يكن لديك أنت، أو عائلتك أو أصدقائك أي أعراض.

االختبار مجاني. سوف تحصل على النتائج خالل يوم واحد.
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دعوة لعمل اختبار فيروس كورونا بالمجان

مواقع اإلختبار بدون موعد سابق
حافالت اإلختبار بدون موعد سابق
عقد موعد


