Alles gurgelt

Включи се и ти! Ние срещу вируса!
Вземи безплатния PCR тест!

Редовното тестване ви дава сигурност.
Редовното тестване дава възможност на хората с положителен тест да преминат в карантина на
ранен етап. Така защитаваме себе си и хората около нас.
Можете да вземете тестовите комплекти с баркод във всички клонове на BIPA във Виена.
Тествайте се редовно! Можете да правите гаргара или да изплакнете устата.
Можете да предадете своя PCR тест всеки ден във всеки клон на REWE във Виена (Billa, Billa Plus,
BIPA и Penny, както и в бензиностанциите BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa
Unterwegs). Ако предадете теста преди 9 часа, ще получите резултата по имейл в рамките на 24
часа.
Отрицателният резултат от теста ви позволява, например, достъп до фризьорски салон или до
други услуги.
Пътят до резултата от теста
Бързо и надеждно
Регистрирайте се и вземете своя баркод. Това ви дава право да вземете максимум 4 тестови
комплекта от всеки клон на BIPA във Виена.
Лесно и безопасно
Следвайте инструкциите, включени в тестовия комплект. Регистрирайте се в уеб приложението
lead-horizon.org/public, като въведете номера на пробата. След регистрацията ще получите
персонализиран баркод, с който можете да получавате тестовите комплекти всякя седмица.
Следвайте инструкциите в WebApp и извършете теста. Предайте своя PCR тест във всеки клон на
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REWE във Виена (Billa, Billa Plus, BIPA и Penny, както и в бензиностанциите BP-Merkur Inside, Jet-Billa
Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). Получете резултата си в рамките на 24 часа - ако го предадете
преди 9 ч. сутринта - по имейл. Можете да намерите най-близкия пункт за предаване на теста на
вашата карта на града.
Резултатите от теста могат да бъдат изискани по всяко време
Можете да изискате резултата от теста по всяко време в WebApp на lead-horizon.org/public чрез
личния си клиентски акаунт. Отрицателния резултат от лабораторното изследване (възможен само
чрез съгласие за видеозапис по време на тестовия процес) ви позволява, например, достъп до
фризьорски салон или други услуги в бъдеще, служи също и като доказателство за преминаване
на граница.
Участвайте сега!

