Alles gurgelt

ابتدا ْء من اآلن :الكل يغرغر! غرغر معنا! نحن بدالْ عن الفيروس!
احصل على فحص الغرغرة  PCRمجاناْ!
ُ
يمكِّن الفحص المنتظم األشخاص المؤكدةإصابتهم من دخول الحجر الصحي في مرحلة
مبكرة .هذه هي الطريقة التي نحمي بها أنفسنا واألشخاص من حولنا.
يمكنك الحصول على مجموعات الفحص عن طريق  Barcodeالباركود في جميع فروع
 BIPAفي فيينا .اختبر نفسك بانتظام! يمكن الغرغرة به أو شطفه في الفم.
قم بتسليم فحص الغرغرة  PCRالخاص بك بشكل مريح كل يوم في أي فرع من فروع
 REWEفي فيينا (  Billaو  Billa Plusو  BIPAو  Pennyوكذلك في متاجر محطة
البنزين  BP-Merkur Insideو  Shop & Jet-Billa Stopو SHELL-Billa
 .) Unterwegsإذا قمت بتسليمها قبل الساعة  9صباحًا  ،فستتلقى النتيجة عبر
البريد اإللكتروني في غضون  24ساعة.
تسمح لك نتيجة الفحص السلبية  ،على سبيل المثال  ،بالوصول إلى مصفف الشعر أو األماكن
المفتوحة األخرى في المستقبل.

الحصول على نتيجة الفحص
بسرعه وثقة
سجل نفسك واحصل على  Barcodeالباركود الخاص بك .هذا يؤهلك إلجراء  4مجموعات فحص
في أي فرع من فروع  BIPAفي فيينا.

كحد أقصى

سهل وآمن
اتبع التعليمات الموجودة في مجموعة الفحص.
قم بالتسجيل في تطبيق الويب  WebApp lead-horizon.org/publicعن طريق إدخال رقم العينة.
ًا.
ًا وتكرار
ًا لك يمكن من خالله استالم مجموعات الفحص مرار
ًا مخصص
بعد التسجيل ،ستتلقى رمز
اتبع التعليمات الموجودة في تطبيق الويب وقم بإجراء الفحص.
قم بتسليم اختبار الغرغرة  PCRالخاص بك في أي فرع من فروع  REWEفي فيينا ( Billaو Billa
 Plusو  BIPAو  Pennyوكذلك في متاجر محطات الوقود  BP-Merkur Insideو & Jet-Billa Stop
 Shopو .)SHELL-Billa Unterwegs
ًا -
استلم نتيجتك في غضون  24ساعة عبر البريد اإللكتروني  -إذا أرسلتها قبل الساعة  9صباح
.
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يمكنك العثور على أقرب نقطة تسليم على خريطة مدينتك.

نتائج االختبار متاحة في أي وقت
يمكنك الحصول على نتيجة الفحص في أي وقت في  WebAppعلى  lead-horizon.org/publicعبر
الحساب الخاص بك.
تتيح لك نتيجة الفحص السلبية من مختبر طبي على سبيل المثال  ،الوصول إلى مصفف الشعر أو
غيرها من األماكن المفتوحة في المستقبل (فقط بالموافقة على تسجيل الفيديو أثناء عملية
االختبار) حتى أنها وثيقةإثبات أثناءعبورك الحدود.

!Jetzt teilnehmen

شارك االن!

