Alles gurgelt

Alles gurgelt! - Toată lumea face gargară!
Testarea periodică oferă siguranță.
Prin testarea periodică persoanele testate pozitiv pot intra mai repede în carantină. Astfel, ne
protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru.
Seturile de testare pot fi ridicate în toate filialele BIPA din Viena prin utilizarea unui cod de
bare. Testează-te periodic! Poți să faci gargară sau să-ți clătești gura.
Poți să îți predai ușor în fiecare zi testul PCR cu gargară în oricare dintre filialele REWE din
Viena (Billa, Billa Plus, BIPA și Penny, precum și în magazinele de benzinărie BP -Merkur Inside,
Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). În caz de predare înainte de ora 9 îți vei primi
rezultatul în termen de 24 de ore prin e-mail.
Cu un rezultat de test negativ, vei avea, de exemplu, acces la frizer sau în viitor la alte
întreprinderi deschise.

Calea spre rezultatul testului
Rapid și fiabil
Înregistrează-te și îți obții codul de bare. Acesta îți da dreptul să ridici până la 4 seturi de
testare de la oricare dintre filialele BIPA din Viena.

Ușor și sigur
Urmează instrucțiunile aflate în setul de testare. Înregistrează -te pe web-app leadhorizon.org/public prin introducerea numărului de probă. După efectuarea înregistrării vei
primi un cod de bare personalizat, cu care poți ridica mereu seturi de testare. Urmează
instrucțiunile de pe web-app și fă testul. Îți predă testul PCR cu gargară în oricare dintre
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filialele REWE din Viena (Billa, Billa Plus, BIPA și Penny, precum și în magazinele de benzinărie
BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs). Vei primi rezultatul în
termen de 24 de ore prin e-mail – în caz de predare înainte de ora 9. Găsești punctul mai
apropiat de predare pe harta ta de oraș.
Rezultatul testului oricând disponibil
Poți accesa oricând rezultatul testului la web-app pe lead-horizon.org/public prin contul tău
personal de client. Rezultatul negativ al analizei medicale de laborator (care poate fi obținut
numai dându-și consimțământul la înregistrarea video a operațiunii de testare) îți conferă, de
exemplu, dreptul de acces la frizer sau în viitor la alte întreprinderi deschise și poate servi
chiar și pentru treceri de frontieră.
Participă acum!

