
01. Când are loc acṭiunea de testare?
Odată cu înființarea stațiilor de testare ȋn unele localităṭi, va fi creată o ofertă pe lungă durată accesibilă
pentru toți  care doresc să facă testul.

02. UNDE SE FAC TESTELE?
Locațiile:  https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo

03. LA CE ORE POT SĂ FAC TESTUL?
Programul: https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo

04. ESTE OBLIGATORIU TESTUL?
Nu, participarea este voluntară și gratuită şi totuşi se recomandă cu tărie deoarece contribuie la
limitarea răspândirii ulterioare a pandemiei.

05. CINE FACE TESTELE?
Testele sunt efectuate de personal instruit din sectorul sănătății, majoritatea paramedici certificați.
Desigur, acordăm o atenție deosebită respectării distanțelor și măsurilor de igienă.

06. CE TEST SE FACE?
Sunt utilizate așa-numitele teste rapide antigenice. Un tampon nazal este folosit pentru a verifica dacă
există o infecție. După câteva minute, primiṭi rezultatul prin SMS pe celular. Testul nu prezintă niciun risc
pentru sănătate.

07. CINE POATE PARTICIPA?
În principiu, pot participa toți cetățenii cu vârsta de peste 6 ani. Minorii cu vârsta sub 14 ani trebuie să
fie însoțiți de un părinte.

08. CINE NU VA FI TESTAT?
• Persoanele care au fost izolate pentru teste pozitive în ultimele trei luni
• Persoanele care au fost testate recent și sunt actualmente pozitive
• Persoanele aflate în prezent în carantină sau izolate la domiciliu
• Copiii sub șase ani



09. TREBUIE SĂ MĂ ȊNREGISTREZ?
Da. Pentru a evita timpul de așteptare și aglomerația la stațiile de testare, sunt necesare înregistrările

Online www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet 

Alternativ, este posibilă și înregistrarea la nr. de telefon 0800-201 360. 

10. CE TREBUIE SĂ ADUC LA TEST?
La test trebuie să aduceți un document de legitimare valid cu fotografie și codul QR conținut în
confirmarea înregistrării (tipărit sau pe smartphone).

11. CÂT DURĂ TESTUL?
Testul durează doar câteva minute.

12. CÂND ȘI CUM VOI AFLA REZULTATUL TESTULUI?
După câteva minute, primiṭi rezultatul printr-un SMS pe celular.

13. CE SĂ FAC DACĂ SUNT POZITIV?
Un rezultat pozitiv al testului este confirmat de un test PCR. În acest caz, persoanele testate sunt imediat
separate și li se cere să se întoarcă la punctul de colectare respectiv pentru a doua colectare a
eșantionului. Dacă rezultatul pozitiv este confirmat din nou, se inițiază o separare imediată a
persoanelor de contact.

14. ȘI DACĂ SUNT NEGATIV?
Un test negativ înseamnă că există o mare probabilitate că nu ați fost infectat cu SARS-CoV-2 în
momentul prelevării probei. Dar acesta nu este un certificat de imunitate, ci doar un instantaneu.

Măsurile de precauție de bază - purtarea protecției gurii și nasului, păstrarea distanṭei și dezinfectarea 
mâinilor - trebuie să fie respectate cu strictețe! 


