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Test antigen PoC gratuit

Fiecare persoană are dreptul la un test antigen PoC gratuit cel putin 
o dată pe săptămână, în functie de disponibilitate.

De ce există teste antigen PoC gratuite?

Testul poate descoperi infectii cu Coronavirus neobservate. În acest fel sunt întrerupte sau 

chiar evitate complet lant urile de infectare.

Unde mă pot testa?

În districtul administrativ Cloppenburg vă puteti testa în regim descentralizat în ecare 

oras/comună. Testele sunt oferite de către medici, farmacis tisiterti, cum ar  organizatii de 

întrajutorare din cadrul Crucii Rosii Germane si organizatia umanitară Die Johanniter. Lista 

în acest sens este disponibilă pe site-ul districtului administrativ, la adresa:

www.lkclp.de

Când mă pot testa?

Pentru teste sunt disponibile programări xe, dar acestea pot  stabilite si individual, cu 

institutiile de testare. În plus, testele sunt oferite si în afara programului de lucru normal, 

precumsi în weekend-uri (vezi site-ul amintit).

Cum pot demonstra că am fost testat?

După ecare test primiti o adeverint ă privind testul realizat.

Ce se întâmplă după un test pozitiv?

În urma unui test antigen pozitiv PoC se realizează mereu un test PCR, pentru sigurant ă. 

Direct ia de sănătate va  informată cu privire la rezultatul pozitiv. În plus, testul pozitiv vă 

obligă să intrati în carantină. În caz ideal, depistarea timpurie a infectiei ar putea preveni 

alte infectări, întrerupând lant urile de infectare.

Cum trebuie să mă comport atunci când rezultatul unui autotest din comert este pozitiv?

Dacă un autotest este pozitiv, trebuie informat Serviciul pentru cetăt eni (04471/15-555) din 

cadrul districtului administrativ Cloppenburg cu privire la rezultat. Aveti obligatia de a 

solicita cât mai rapid posibil un test ce necesită investigatie în laborator (test PCR), pentru 

vericarea rezultatului. Acest lucru se poate realiza de exemplu prin intermediul medicilor 

de familie sau al punctelor de testare.

Ce este testul antigen PoC?

Testul Point-of-care (PoC) face posibilă testarea pentru Coronavirus, fără să e necesară 

implicarea unui laborator. Rezultatul testului este disponibil în mai putin de 30 de minute. În 

acest sens se prelevează o mostră din nas cu ajutorul unui betis or cu vată.


