
Uitnodiging voor een gratis coronatest.
Beste bewoner van Charlois,

Het aantal besmettingen met corona daalt een beetje. Dat is goed nieuws. Maar het gaat niet snel genoeg.  
Want er moeten nog steeds veel corona-patiënten naar het ziekenhuis.

Net zoals in andere gebieden in Rotterdam, zijn ook in Charlois veel besmettingen. Om het aantal mensen met corona  
te verminderen, is het belangrijk om te weten hoe het virus zich verspreidt. Dan kunnen we het beter aanpakken.  
Voor uw eigen gezondheid, maar ook voor uw familie en vrienden is het daarom belangrijk te weten of u besmet bent.  
Want ook zonder coronaklachten, kunt u wel besmet zijn met het coronavirus. 

Daarom brengen we de testlocaties naar Charlois toe! 
Vanaf 26 januari kunt u zich op 11 locaties in Charlois laten testen, dus óók als u geen klachten hebt. Dat kan zonder afspraak.  
Voor de locatie Ahoy moet u wel een afspraak maken. Er worden sneltesten gebruikt, zodat u binnen een dag de uitslag heeft.  
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we het virus kunnen bestrijden. Doet u mee?

Wanneer en waar kunt u zich laten testen?
U kunt gewoon binnenlopen op een van de locaties, of bij een van de bussen ter plekke een afspraak maken. 

Wilt u liever een afspraak maken? 
Maakt u liever telefonisch een afspraak voor een van de locaties, dan kunt u bellen met 010-4438031, keuze 1.

De locaties waar de GGD-medewerkers voor u klaar staan zijn: 

Open van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur:
  Schoolgebouw,     Slingeplein 8
 De Zuiderkroon,     Vlissingenplein 164
 Oude Kerk Charlois (zijgebouw),   Charloisse Kerksingel 35
  RDM Congrescentrum,    Heijplaatstraat 17
  Wijklocatie Gemeente Rotterdam,   Wolphaertsbocht 356

Testlocaties - buiten (testbus):
  Metro Maashaven,     Mijnsherenlaan 1C
  Maastunnel (uitgang fietsers/voetgangers),  Charloisse Hoofd 25
  Plein van de vallende Ruiter,    Mijnsherenlaan 237 / Pleinweg
  Nachtegaalplein 

Open van maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur:
  Laleli Moskee,     Gruttostraat 9 

Iedere dag van 9.00 uur - 16.30 uur altijd eerst afspraak maken:
  Ahoy,      Ahoyweg 10  

Voor Ahoy moet u altijd een afspraak maken. U maakt een afspraak door te bellen naar 010-4438031, keuze 1. 

We rekenen op u! Zo werken we samen stapje voor stapje naar meer vrijheid. Naar een stad waarin we elkaar weer  
gewoon kunnen ontmoeten.

Tot slot: houd afstand, beperk contact met familie en vrienden, hoest en nies in uw elleboog en draag een mondkapje  
waar dat verplicht is. 

Ahmed Aboutaleb      Saskia Baas

Burgemeester Rotterdam     Directeur GGD Rotterdam-Rijnmond



De uitslag krijgt u binnen 1 dag.
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1.  There are a lot of corona infections in Charlois.

2.  It is therefore important that everyone in Charlois gets tested for corona. 
Even if you, your family or friends have no symptoms.

3.  Testing is possible without an appointment at 10 locations.  
If you prefer to make an appointment for one of the locations,  
you can call 010-4438031 (option 1).

4.  Testing is free of charge. You will receive the results within 1 day.

.Charlois هناك أيًضا العديد من اإلصابات بفيروس كورونا في شارلوا  .1

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

3.  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.

االختبار مجاني. سوف تحصل على النتائج خالل يوم واحد.  .4

1.  Charlois’de ayrıca birçok korona enfeksiyonu vardır.

2.  Bu nedenle, Charlois’teki herkesin korona için test edilmesi önemlidir.  
Siz, ailenizin veya arkadaşlarınızın hiçbir şikayeti olmasa bile.

3.  10 lokasyonda randevu almadan test yaptırmak mümkündür. 
Lokasyonlardan biri için telefonla randevu almayı tercih ederseniz,  
010-4438031 no’lu telefonu arayın ve 1’i seçin.

4.  Test ücretsizdir. Sonuçları 1 gün içinde alacaksınız.

1.  Również w Charlois stwierdzono wiele zakażeń koronawirusem.

2.  Dlatego ważne jest, aby każdy mieszkaniec tej dzielnicy poddał się testowi 
na obecność tej choroby. Nawet jeśli Ty, Twoja rodzina lub przyjaciele nie 
macie żadnych objawów zakażenia.

3.  Testy można wykonać w 10 punktach, bez wcześniejszego umawiania się. 
Jeśli wolisz umówić się na test w jednym z punktów, możesz zadzwonić 
pod numer 010-4438031 a następnie wybrać „1”.

4.  Testy są bezpłatne. Wynik otrzymasz w ciągu 1 dnia.

1. И в Шарлос има много случаи на заразени с коронавирус.

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

3.  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.

4.  Тестването е безплатно. Резултатът излиза в рамките на ден.
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