Alles gurgelt

از این به بعد در وین :همه غرغره می کنند! شما هم غرغره کنید! ما به جای ویروس!
تست های غرغره  PCRرایگان دریافت کنید!
تست مداوم باعث امنیت و اطمینان می شود.
با دادن تست به طورمرتب ومداوم ،می توانند افرادی که جواب تستشان مثبت بوده به موقع قرنطینه شوند .به این
طریق از خود و افراد اطرافمان محافظت می کنیم.
شما می توانید کل تست را با یک بارکد  Barcodeدر تمام فروشگاهای بیپا  BIPAدر وین تحویل بگیرید .خود را
مرتبا ً تست کنید! می توان آن را دردهان غرغره کرد یا دهان را با آن شستشو داد.
تست غرغره  PCRخود را می توانید هرروز درتمام شعبه های فروشگاه های  REWEدر وین (مانند بیال ،Billa
بیال پولوس  ،Billa Plusبیپا  ،BIPAپنی  Pennyوهمچنین درکلیه مغازه پمپ بنزین ها مانند BP-Merkur
 )SHELL-Billa Unterwegs ،Jet-Billa Stop & Shop ،Insideبه راحتی تحویل دهید .اگر تست خود را قبل از
ساعت  9صبح تحویل دهید ،نتیجه را طی  24ساعت از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.
نتیجه تست منفی به شما این امکان را می دهد ،که برای مثال به آرایشگاه رفته یا در آینده به سایر مراکزی که
باز می شوند ،دسترسی داشته باشید.

راه رسیدن به نتیجه تست
سریع و قابل اعتماد
ثبت نام کنید و بارکد  Barcodeخود را دریافت کنید .این به شما امکان دریافت حداکثر  4مجموعه تست را از
فروشگاه بیپا  BIPAدر وین می دهد.
آسان و مطمئن
دستورالعمل های موجود دربسته تست رادنبال کنید .با وارد کردن شماره نمونه  Proben-Nummerدر برنامه
وب اپ  lead-horizon.org/public WebAppثبت نام می کنید .پس از ثبت نام ،بارکدی شخصی دریافت
خواهید کرد که با آن می توانید ،به طورمکررمجموعه تست را تحویل بگیرید .دستورالعمل های وب اپ
 WebAppرا دنبال کنید و تست را انجام دهید .تست غرغره  PCRخود را درهر شعبه فروشگاه های  REWEدر
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وین (مانند بیال  ،Billaبیال پولوس  ،Billa Plusبیپا  ،BIPAپنی  Pennyوهمچنین درکلیه مغازه پمپ بنزین ها
مانند  )SHELL-Billa Unterwegs ،Jet-Billa Stop & Shop ،BP-Merkur Insideتحویل دهید .نتیجه تست
خود را ظرف  24ساعت از طریق ایمیل دریافت کنید  -اگرآن را قبل از ساعت  9صبح تحویل دهید .نزدیکترین
مکان تحویل تست را می توانید بر روی نقشه شهر پیدا کنید.
نتیجه تست را می توان در هر زمان دوباره یافت
شما نتیجه تست خودراهرزمانی که خواستید میتوانید ازطریق وب اپ  WebAppدر lead-horizon.org/public

برروی حساب شخصی مشتری خود  persönliches Kundenkontoبیابید .جواب آزمایشگاه پزشکی (فقط در
صورت موافقت با ضبط فیلم در طی مراحل آزمایش امکان پذیر است) :با یک نتیجه منفی تست شما امکان برای
مثال ،رفتن به آرایشگاه یا درآینده دسترسی به سایرمراکزی که بازمی شوند و همچنین گذر از مرز کشوررا دارید.
اکنون شرکت کنید! !Jetzt teilnehmen

