Alles gurgelt

Tani në Vjenë quhet: gjithçka gurgullon! Gargullo me ne! Ne në vend të
virusit!
Merrni teste PCR gurgullimi falas

Testimi i rregullt ju jep siguri.
Testimi i rregullt u mundëson njerëzve të hyjnë në karantinë në një fazë të hershme nëse kanë

rezultuar pozitivë. Kështu mbrojmë veten dhe njerëzit rreth nesh.
Ju mund të merrni me një Barcode kompletet e testit në të gjitha filialet e BIPA`s në Vjenë.
Testojeni veten rregullisht! Mund të gurgulloni ose të shpëlahet goja.
Dorëzoni provën tuaj të PCR gurgullitjes çdo ditë në të gjitha filialet të REWE`së në Vjenë
(Billa, Billa Plus, BIPA dhe Penny si dhe në dyqanet e pompave të benzinës BP-Merkur Inside,
Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). Nëse testin e dorëzoni para orës 9 të
mëngjesit, do të merrni rezultatin brenda 24 orësh me Email.
Një rezultat negativ i testit ju lejon, për shembull, qasje në frizeri ose në biznese të tjera të
hapura në të ardhmen.

Mënyra për në rezultatin e testit
Të shpejtë dhe të besueshëm
Regjistrohuni dhe merrni Barcode tuaj. Kjo ju jep të drejtën të merrni
maksimumi 4 set-teste në çdo filialë të BIPA`s në Vjenë.
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Lehtë dhe e sigurt
Rezultate e testit mund ti ndiqni në çdo kohë, shiqo udhëzimet të përfshira në test,
regjistrohuni në aplikacionin në Internet/ WebApp lead-horizon.org/public duke marre
llogarine personale si klient. Pas regjistrimit, ju do të merrni një barkod të personalizuar me të
cilin rezultatet e provës mund të çdo kohë sipas dëshirës. Ndiqni udhëzimet në WebApp dhe
kryeni testin. Dorëzoni provën tuaj të PCR gurgullimës në çdo filialë të REWE`së në Vjenë (si
Billa, Billa Plus, BIPA dhe Penny si dhe në pompat e karburanteve të BP-Merkur Inside, JetBilla Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). Ju mund të merrni rezultatin tuaj brenda 24
orëve - me Email, nëse e paraqisni atë para orës 9 të mëngjesit. Ju mund ta gjeni vendin tuaj
më të afërt të dorëzimit të testit në hartën e qytetit tuaj.
Rezultatet e testit mund të thirren në çdo kohë
Ju mund të thërrisni rezultatin e testit në çdo kohë në internet/WebApp në leadhorizon.org/public përmes llogarisë tuaj personale si klientit. Rezultati mjekësor i laboratorit
(i mundshëm vetëm nëse jeni dakorduar për video regjistrim gjatë procesit të testit), një
rezultat negativ ju mundëson, për shembull në të ardhmen, qasje te frizeri ose biznese të tjera
të hapura, dhe si vërtetimin ne kalimet kufitare.

Jetzt teilnehmen!

Merrni pjesë tani!

