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Der Landkreis Cloppenburg informiert

Безплатен PoC -Aнтигенен тест

Всеки човек има право на безплатен PoC -Aнтигенен тест поне 
веднъж седмично, в зависимост от наличността.

Защо има безплатни тестове за PoC -Антигенен тест?

Тестът може да се използва за откриване на неоткрити заразявания с корона вирус. 

По този начин инфекциозните вериги се прекъсват по-рано или дори се избягват 

напълно.

Къде мога да се тествам?

В окръг Клопенбург можете да се тествате децентрално във всеки град / община. 

Тестове се предлагат от лекари, аптеки и трети страни като хуманитарните 

организации на Германския червен кръст и Йоханитерн. Можете да намерите 

преглед на началната страница на окръга на: www.lkclp.de

Кога мога да се тествам?

Налични са фиксирани дати за тестовете, но те също могат да бъдат договорени 

индивидуално с тестовите институции. Освен това тестовете се предлагат и извън 

редовното работно време и през почивните дни (вижте началната страница).

Как мога да докажа, че съм тестван?

След всеки тест ще получите сертификат, в който се посочва, че тестът е извършен.

Какво се случва след положителен тест?

След положителен PoC –Антигенен-тест  винаги се провежда PCR -тест за 

потвърждение. Здравният отдел ще бъде информиран за положителния резултат. 

Освен това, поради положителния тест, има задължение за карантина. В идеалния 

случай ранното откриване на инфекцията предотвратява по-нататъшни инфекции и 

веригите на инфекцията могат да бъдат прекъснати.

Какво трябва да направя, ако резултатът от самостоятелен тест от търговската 

мрежа е положителен?

Ако самотестът е положителен, трябва чрез телефонния номер за граждани (04471/ 

15-555) да бъде информиран окръг Клопенбург  за резултата. Вие сами трябва да 

уредите тампона да бъде изследван в лабораторията (PCR- тест), за да се провери 

резултатът възможно най-скоро. Това може да се извърши например при 

общопрактикуващите лекари или в центровете за тест.

Какво е  тест за PoC –Антигенен тест?

С бърз тест „ точка на грижа ''(PoC) е възможно тестване за корона вирус, без да се 

налага да се възлага на лаборатория за това. Резултатът от теста е достъпен за по-

малко от 30 минути. За целта с тампон се взима проба от носа.


