
Покана за безплатен тест за коронавирус
Уважаеми жители на Шарлос,
Броят на заразените с коронавирус спада леко. Това е добра новина. Но спадът не е достатъчно бърз, тъй като в 
болниците все още постъпват много пациенти с коронавирус.

И в Шарлос като в други райони на Ротердам има много заразени. За да понижим броя на хората с коронавирус, 
е важно да знаем как се разпространява вирусът. Така ще го преборим по-лесно. Ето защо заради собственото ви 
здраве, но и заради здравето на близките и приятелите ви е важно да знаем дали сте заразени, понеже човек може 
да е заразен с коронавирус и без да има оплаквания. 

Затова тестовите пунктове идват в Шарлос! 
От 26 януари можете да се тествате в 11 пункта в Шарлос, дори да нямате оплаквания. Не е нужно да си записвате 
час. Запазен час ви е нужен единствено за пункт Ahoy. Използват се бързи тестове, така че резултатите ще са готови 
в рамките на ден. Колкото повече хора се включат, толкова по-лесно ще преборим вируса. А вие ще участвате ли?

Кога и къде можете да се тествате?
Можете просто да отидете в някой от пунктовете или да си уговорите час в един от микробусите. 

Ако предпочитате да си запазите час 
Ако предпочитате да се обадите и да си запазите час за някой от пунктовете, можете да позвъните на 010-4438031, 
а после да натиснете 1.

Пунктовете, на които ще ви очакват служителите на Общинската здравна служба:

Работно време: от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 ч.:
  Сградата на училището,     Slingeplein 8
 De Zuiderkroon,      Vlissingenplein 164
 Старата шарлоска църква (странично крило),  Charloisse Kerksingel 35
 Конгресен център RDM,     Heijplaatstraat 17
 Филиал на Община Ротердам,    Wolphaertsbocht 356

Тестови пунктове на открито (тестови микробуси):
  Метростанция Maashaven,     Mijnsherenlaan 1C
  Maastunnel (изход велосипедисти/пешеходци),  Charloisse Hoofd 25
  Plein van de vallende Ruiter,    Mijnsherenlaan 237 / Pleinweg
  Nachtegaalplein 

Работно време: от понеделник до четвъртък от 9:00 до 16:00 ч.:
  Джамията Laleli,      Gruttostraat 9 

Всеки ден от 9:00 до 16:30 ч. със запазен час:
  Ahoy,       Ahoyweg 10

   За Ahoy се изисква да си запазите час. Можете да го сторите, като позвъните на 010-4438031,  
а после натиснете 1.

Разчитаме на вас! Така стъпка по стъпка ще постигнем по-голяма свобода. Ще си върнем града, в който да се 
срещаме без притеснения.

Накрая напомняме: спазвайте дистанция, ограничавайте контактите с близките и приятелите си, кашляйте и кихайте 
в лакътя си и носете маска на местата, на които това е задължително.

Ахмед Абуталеб       Саския Бас 

Кмет на Ротердам      Директор на Общинска здравна служба  
        Ротердам-Райнмонд



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

И в Шарлос има много случаи на заразени с 
коронавирус.

Тестването се извършва в 10 пункта без  
запазен час. 

Ако предпочитате да си уговорите час за  
някой от пунктовете, можете да позвъните  
на 010-4438031, а после да натиснете 1.

Затова е важно всеки в Шарлос да се тества 
за коронавирус, включително вие, близките и 
приятелите ви, дори да нямате оплаквания.

Тестването е безплатно. Резултатът излиза в 
рамките на ден.

1

3

2

4

Тестови пунктове, за които не се изисква запазен час

Тестови микробуси, за които не се изисква запазен час

Запазване на час
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