01. MIKOR VÉGZIK A TESZTELÉST?
A tesztállomásoknak a helységekben történő felszerelésével minden tesztelni akaró személy számára
tartós és könnyen hozzáférhető kínálat teremtődik.
02. HOL VÉGZIK A TESZTELÉST?
Teszthelyek: https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo
03. MIKOR TESZTELTETHETEM MAGAM?
Nyitvatartási idő: https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo
04. KÖTELEZŐ JELLEGŰ A TESZT?
Nem, a részvétel önkéntes és ingyenes, azonban feltétlenül ajánlott, és ez hozzájárul a pandémia
terjedésének meggátolásához.
05. KI HAJTJA VÉGRE A TESZTELÉST?
A tesztelést képzett egészségügyi személyzet, többnyire tanúsított mentős dolgozók végzik. A távolság
és a higiéniai intézkedések pontos betartására természetesen odafigyelnek.
06. MELYIK TESZTET VÉGZIK EL?
Az úgynevezett antigén alapú gyorsteszteket végzik. A levett orr-tamponminta alapján megállapítják,
hogy létezik-e fertőzöttség vagy sem. Az eredményt néhány perc után okostelefonra küldött SMS-ben
közlik. A teszt nem káros az egészségre.
07. KI VEHET RÉSZT A TESZTELÉSEN?
Voltaképpen minden 6. életévét betöltött lakos. A 14 év alatti kiskorút az egyik szülő kell, hogy elkísérje.
08.
•
•
•
•

KIT NEM TESZTELNEK?
Azokat a személyeket, akik az utolsó három hónapban karanténban voltak pozitív teszteredmény
miatt.
Azokat a személyeket, akiket nemrég teszteltek és a teszteredményük pozitív jelenleg.
Azokat a személyeket, akik jelenleg karanténban vagy házi elkülönítésben vannak.
Hat évesnél fiatalabb gyermekeket.

09. KELL-E REGISZTRÁLNI?
Igen. A várakozási idő és a torlódás elkerülése miatt a regisztrálás
Online a www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet címen szükséges.
A regisztrálás telefonon is lehetséges a 0800-201 360 számon.
10. MIT KELL MAGAMMAL HOZNOM A TESZTELÉSRE?
A tesztelésre egy érvényes, fényképpel ellátott személyazonosító igazolványt, valamint a regisztrálásról
szóló igazolásban (Anmeldebestätigung) szereplő QR-kódot (kinyomtatva vagy okostelefonon) kell
hozni.
11. MENNYI IDEIG TART A TESZTELÉS?
A tesztelés csupán néhány percig tart.
12. MIKOR ÉS HOGYAN KAPOM MEG A TESZTEREDMÉNYT?
Az eredmény néhány perc múlva érkezik meg SMS-ben okostelefonra.
13. MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A TESZTEREDMÉNYEM POZITÍV?
A pozitív teszteredmény megerősítésére egy PCR-tesztet végeznek. A tesztelt személyt ebben az esetben
azonnal elkülönítik, és felkérik, hogy azonnal jelenjék meg még egyszer egy második mintavételre az
illető mintavételi helyen. Ha a teszteredmény ismét pozitív, akkor megkezdik a kontaktszemélyek
azonnali elkülönítését is.
14. MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A TESZTEREDMÉNYEM NEGATÍV?
A negatív teszteredmény azt jelenti, hogy a próbavétel pillanatában nagy valószínűséggel nem áll fenn a
SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttség. Ez azonban nem egy immunitásról szóló igazolás, csupán csak egy
pillanatfelvétel.
Az alapvető óvintézkedések – a száj- és orrvédő maszk viselése, távolságtartás, kézfertőtlenítés –
további következetes betartása szükséges!

