
Ücretsiz bir corona testine davet.
Sayın Charlois sakini,

Corona enfeksiyonlarının sayısı biraz azaldı. Bu iyi haber. Ama yeterince hızlı ilerlemiyor. Çünkü birçok corona hastası hala 
hastaneye gitmek zorunda.

Tıpkı Rotterdam’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Charlois’de de birçok enfeksiyon var. Koronalı insan sayısını azaltmak için virüsün 
nasıl yayıldığını bilmek önemlidir. O zaman hastalıkla daha iyi başa çıkabiliriz. Bu nedenle, kendi sağlığınız için değil, aynı zamanda 
aileniz ve arkadaşlarınız için de enfekte olup olmadığınızı bilmek önemlidir. Çünkü corona şikayetleriniz olmasa bile, korona 
hastalığına yakalanabilirsiniz. 

Bu yüzden test yerlerini Charlois’e getiriyoruz! 
26 Ocak’tan itibaren, herhangi bir şikayetiniz olmasa bile Charlois’de 11 noktada kendinizi test ettirebilirsiniz. Bu randevu olmadan 
mümkündür. Ahoy lokasyonu için randevu almalısınız. Hızlı testler kullanılır, böylece sonuçları bir gün içinde alırsınız. Ne kadar çok 
insan katılırsa, virüsle o kadar iyi savaşabiliriz. Var mısın?

Ne zaman ve nerede test yaptırabilirsiniz?
Sadece lokasyonlardan birinde yürüyebilir veya oradaki otobüslerden birinde randevu alabilirsiniz. 

Randevu almayı mı tercih edersiniz? 
Lokasyonlardan biri için telefonla randevu almayı tercih ederseniz, 010-4438031, no’lu telefondan 1’i seçerek arayabilirsiniz.

GGD çalışanlarının sizin için hazır olduğu yerler: 
 
Pazartesi - Cuma, 09:00 - 16:00 arası:
  Okul binası,     Slingeplein 8
  Zuiderkroon,     Vlissingenplein 164
  Oude Kilisesi (yan bina),     Charloisse Kerksingel 35
  RDM Kongre Merkezi,    Heijplaatsraat 17
  Bölgesel Yer Gemeente Rotterdam,   Wolphaertsbocht 356

Test yerleri - dışarıda (test otobüsü):
  Metro Maashaven,     Mijnsherenlaan 1C
  Maastunnel (çıkış bisikletçileri/yayalar),  Charloisse Hoofd 25
  Vallende Ruiter Meydanı,    Mijnsherenlaan 237 / Pleinweg
  Nachtegaal Meydanı 

Pazartesiden perşembeye 09:00 - 16:00 arası:
 Laleli Camii,     Gruttostraat 9 

Her gün sabah 9:0’dan akşam 16:30’a kadar her zaman önce bir randevu alın:
  Ahoy,      Ahoyweg 10  

Ahoy için her zaman randevu almalısınız. 010-4438031 no’lu telefonu arayın ve 1’i seçerek randevu alın.

Size güvenebilir! Bu şekilde, daha fazla özgürlüğe doğru adım adım birlikte çalışıyoruz. Yine tekrar buluşabileceğimiz  
bir şehre doğru.

Son olarak: mesafenizi koruyun, aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimi sınırlandırın, dirseğinizde öksürün ve hapşırın ve  
gerektiğinde ağız maskesi takın. 

Ahmed Aboutaleb      Saskia Baas

Rotterdam Belediye Başkanı     Yönetmen GGD Rotterdam-Rijnmond



De uitslag krijgt u binnen 1 dag.

Making an appointment

Test buses without appointment

Testing locations without appointment

Metro Maashaven

District location Municipality 

Laleli Mosque

Plein van de vallende Ruiter

Ahoy

School building

De Zuiderkroon

Nachtegaalplein

Old Church 

Maastunnel

RDM Congress Centre

Charlois

Het is daarom belangrijk dat iedereen...

Katendrecht

Waalhaven

Feijenoord

Heijplaat

Charlois

Charlois’de ayrıca birçok korona enfeksiyonu vardır.

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.

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

Test ücretsizdir. Sonuçları 1 gün içinde alacaksınız.
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Ücretsiz bir corona testine davet.

Randevusuz test yerleri

Randevusuz test otobüsleri

Randevu al


