
Zaproszenie na bezpłatny test na koronawirusa.
Szanowny mieszkańcu dzielnicy Charlois,

jak już być może wiesz, liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem nieco się obniżyła. To dobra wiadomość, ale liczba 
zachorowań mimo to spada zbyt wolno. Nadal bowiem wielu chorych trafia do szpitala.

Podobnie jak w innych dzielnicach Rotterdamu, również w Charlois ma miejsce wiele zakażeń. Aby zmniejszyć liczbę osób chorych 
na koronawirusa, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób ta choroba się rozprzestrzenia. Wtedy będziemy mogli skuteczniej jej 
przeciwdziałać. Dlatego sprawdź, czy nie jesteś zarażony – jest to ważne zarówno dla Twojego zdrowia, jak i dla zdrowia Twojej 
rodziny i przyjaciół. Pamiętaj, że możesz mieć koronawirusa, nawet jeśli nie cierpisz na żadne jego objawy. 

Dlatego właśnie organizujemy w Charlois punkty, w których można wykonać test! 
Od 26 stycznia możesz poddać się testom na koronawirusa w 11 punktach na terenie dzielnicy Charlois, nawet jeśli nie masz 
żadnych dolegliwości. Nie musisz też umawiać się na wizytę. Tylko w przypadku punktu w hali Ahoy trzeba się wcześniej umówić 
na wykonanie testu. Ponieważ wykonywane są szybkie testy, wynik otrzymasz w ciągu jednego dnia. Im więcej osób weźmie 
udział w badaniach, tym lepiej będziemy mogli walczyć z wirusem. Ty również weźmiesz udział?

Gdzie i kiedy można wykonać test?
Można po prostu przyjść do jednego z punktów lub umówić się na test w jednym z autobusów dostępnych na miejscu. 

Wolisz umówić się na test? 
Jeśli wolisz umówić się telefonicznie na wizytę w jednym z punktów, możesz zadzwonić pod numer 010-4438031 a  
następnie wybrać „1”.

Miejsca, w których pracownicy z Gminnej Opieki Zdrowotnej (GGD) będą do Twojej dyspozycji:  

Otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00:
  Budynek szkoły,      Slingeplein 8
  De Zuiderkroon,      Vlissingenplein 164
  Kościół Oude Charloisse (przybudówka),   Charloisse Kerksingel 35
  Centrum kongresowe RDM,    Heijplaatstraat 17
  Dzielnicowy oddział Gminy Rotterdam,   Wolphaertsbocht 356

Punkty wykonywania testów na zewnątrz (testobusy):
  Metro Maashaven,     Mijnsherenlaan 1C
  Tunel pod Mozą (wyjście dla rowerzystów/pieszych),  Charloisse Hoofd 25
  Plac Plein van de vallende Ruiter,    Mijnsherenlaan 237 / Pleinweg
  Nachtegaalplein 

Otwarte od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9.00-16.00:
  Meczet Laleli,      Gruttostraat 9 

Codziennie w godzinach 9.00-16.30, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu:
  Hala Ahoy,      Ahoyweg 10 

W przypadku punktu w hali Ahoy trzeba się zawsze umówić na wykonanie testu, dzwoniąc pod numer  
010-4438031 i wybierając „1”.

Liczymy na Ciebie! Razem uda nam się krok po kroku odzyskać większą wolność w naszym mieście, w którym będziemy się mogli 
znowu spotykać.

Na koniec prosimy o zachowywanie dystansu, ograniczenie spotkań z rodziną i przyjaciółmi, zasłanianie ust łokciem podczas 
kaszlu i kichania oraz o noszenie maski ochronnej tam, gdzie jest to nakazane. 

Ahmed Aboutaleb      Saskia Baas

Burmistrz Rotterdamu       Dyrektor GGD Rotterdam-Rijnmond



De uitslag krijgt u binnen 1 dag.

Po wcześniejszym umówieniu wizyty

Testobusy, bez umówienia wizyty

Punty wykonywania testów, bez umówienia wizyty
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Również w Charlois stwierdzono wiele zakażeń 
koronawirusem.

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”.

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.

Testy są bezpłatne. 

Wynik otrzymasz w ciągu 1 dnia.
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Zaproszenie na bezpłatny test na koronawirusa.


