Alles gurgelt

Wszyscy do płukania gardła!
Regularne wykonywanie testów służy bezpieczeństwu.
Dzięki regularnym testom, osoby z wynikiem pozytywnym mogą przejść na kwarantannę już
na wczesnym etapie zakażenia. W ten sposób chronimy nasze zdrowie i zdrowie osób wokół
nas.
Zestaw testowy możesz otrzymać we wszystkich sklepach BIPA w Wiedniu. W tym celu
musisz przedstawić jedynie kod kreskowym otrzymany przy rejestracji. Testuj się regularnie!
Próbkę do testu można uzyskać płucząc jamę ustną lub gardło.
Twój test PCR przeprowadzony za pomocą płukania gardła możesz oddać codziennie w
każdym sklepie REWE w Wiedniu (Billa, Billa Plus, BIPA i Penny a także w sklepach przy
stacjach benzynowych takich jak: BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa
Unterwegs). Jeżeli oddasz test przed godziną 9.00, to wynik otrzymasz mailem w ciągu 24
godzin.
Negatywny wynik testu umożliwi ci skorzystanie z usług fryzjera lub też innych, otwartych
w przyszłości firm i placówek usługowych.

W jaki sposób otrzymam wynik testu
Szybko i niezawodnie
Zarejestruj się i pobierz swój kod kreskowy. Upoważnia on do otrzymania maksymalnie 4
zestawów testowych w każdej filii sklepu BIPA w Wiedniu.

Łatwo i bezpiecznie
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Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w zestawie testowym: Zarejestruj się się za pomocą
aplikacji lead-horizon.org/public podając numer próbek. Po rejestracji online otrzymasz
osobisty kod kreskowy, który umożliwi ci pobieranie zestawów testowych w przyszłości.
Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w aplikacji i przeprowadź test. Zanieś test PCR
przeprowadzony metodą płukania gardła do dowolnego sklepu REWE w Wiedniu (Billa, Billa
Plus, BIPA, Penny, sklepy przy stacjach benzynowych takich jak: BP-Merkur Inside, Jet-Billa
Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). Jeżeli oddasz test przed godziną 9.00, to wynik
otrzymasz mailem w ciągu 24 godzin. Najbliższe miejsce, w którym możesz oddać test,
znajdziesz na planie miasta.
Wynik testu możesz pobrać w każdej chwili
Wynik testu możesz pobrać w każdej chwili w aplikacji lead-horizon.org/public na twoim
osobistym koncie klienta. Negatywny wynik testu zatwierdzony przez laboratorium umożliwi
ci na przykład skorzystanie z usług fryzjera lub innych otwartych w przyszłości firm i placówek
usługowych, a także przekraczanie granicy. Warunkiem zatwierdzenia jest zgoda na
utrwalenie przeprowadzenia testu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk
(video).
Weź udział już teraz!

