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TYRKISK

COVID-19
testi
Nüfus sayısına göre en çok sayıda va-

Test için buradan randevu alın

Sizden istenmesi durumunda da test

tandaşın testini sağlamakta Danimarka

coronaprover.dk adresinden şu du-

yaptırmanız gerekir. Bu örneğin hasta-

dünyada öncü bir ülkedir. Bu, salgın

rumlarda randevu alabilirsiniz:

ne yatışı, tedavi ve muayene için istene-

basıncını düşük tutmak ve epidemiği
kontrol etmek açısından önemlidir.

bilir, veya okullarda, konut alanlarında
• Kendinizi iyi hissediyorsunuz ve bir

ve işyerlerinde vakaların görülmesi

hekimle görüşme ihtiyacınız bulun-

sonucu yapılacak salgın izleme çalış-

Danimarka’da hem belirtisi olan, hem

muyor, fakat yine de test yaptırma

maları için olabilir.

belirtisi olmayan vatandaşların testini

gereği duyuyorsunuz

yapıyoruz.
COVID-19 belirtileri, yüksek ateş, öksü-

• Hafif COVID-19 belirtileriniz mevcut,

NemID ile sundhed.dk adresinden

bulunmuyor.

giriş yapıp test sonuçlarına ulaşabilir-

rük, solunum zorluğu, kas ağrıları ve
boğaz ağrısı gibi durumlardır.
Belirtileriniz varsa ev karantinasına

Test sonucunu bu şekilde alabilirsiniz

lakin bir hekimle görüşme ihtiyacınız

siniz.
coronaprover.dk üzerinden randevu
almak için NemID girişi yapmanız

COVID-19’a yakalanmanız durumunda

gerekir.

sonucunuz ‘Positiv’, ‘Formodet positiv’ veya ‘Påvist’ olarak görüntülenir.

girin ve evde kalın
Rahatsızlık hissederseniz ve COVID-19

Şu durumlarda hekiminizi veya 1813

Enfekte olmanız durumunda baş-

belirtileriniz varsa şunları yapmalısınız:

hattını arayın:

kalarına bulaşmasını önlemek adına

• Evinize gidin ve testiniz yapılana

• COVID-19 belirtileriniz mevcut ve ra-

karantinaya girmeniz önemlidir.
kadar evde kalın
• Testinizi yaptırın - yüz maskesi takmayı unutmayın
• Testinizin ardından evinize gidin
ve testin sonucu gelene kadar evde

hatsızlığınızın şiddetinden dolayı bir

COVID-19’a yakalanmamış olma duru-

hekimle görüşmeye ihtiyacınız var

munda sonucunuz ‘Negativ’ veya ‘Ikke

• Endişeleriniz veya kaygılarınız var

påvist’ olarak görüntülenir.

• 2 yaşın altında bir çocuğu test ettirmeniz gerekiyor.

kalın.

COVID-19 hakkında daha fazla bilgi
için coronasmitte.dk adresini ziyaret

Enfekte olmuş birinin yakınıysanız,

edebilirsiniz.

test yaptırmanız gerekir. Yakınlarınız
genelde birlikte yaşadığınız ve aynı

COVID-19 için sorularınız varsa yet-

evde uyuduğunuz şahıslardır, fakat bu

kililerin ortak hattını şu numaradan

yakın temasta bulunduğunuz çalışma

arayabilirsiniz +45 7020 0233.

arkadaşları ve diğer arkadaşlarınız da
olabilir.

