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Drodzy mieszkańcy Lansingerland!
W ostatnich tygodniach dotarły do Was podawane w mediach wiadomości na temat nowych
przypadków zakażeń koronawirusem w kilku szkołach w Lansingerland. Okazało się, że u
kilkorga nauczycieli i uczniów testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik. Oprócz
tego próba losowa wykazała przypadki zakażenia brytyjskim wariantem koronawirusa. Jest on
prawdopodobnie bardziej zaraźliwy niż pozostałe jego warianty. Pierwsze wnioski z badania
nad nowymi przypadkami wskazują na większą liczbę infekcji koronawirusa, w tym wariantu
brytyjskiego. W związku z tym zostają wprowadzone nowe działania, aby zahamować
rozprzestrzenianie się wirusa.
Wasza współpraca
Wszyscy mieszkańcy gminy Lansingerland zostaną wezwani do poddania się testom na
obecność koronawirusa. Wprowadzając testy na szerszą skalę, GGD chce lepiej kontrolować
rozprzestrzenianie się wirusa. Mamy nadzieję, że pomoże to również zahamować wzrost
zachorowań. Zdajemy sobie sprawę, że ta wiadomość może być dla Was przytłaczająca, ale
prosimy o współpracę z Waszej strony.
Etap 1: Testowanie
GGD Rotterdam-Rijnmond w ścisłej współpracy z Erasmus MC rozpoczyna przeprowadzanie
testów na obecność koronawirusa wśród wszystkich mieszkańców (powyżej 2 roku życia)
gminy Lansingerland.
Prosimy, aby wszyscy mieszkańcy powyżej 2 roku życia poddali się testom, niezależnie
od tego, czy pojawiły się u nich objawy czy też nie.
Każda osoba w Lansingerland otrzyma takie zaproszenie. Aby zapobiec kolejkom przy
umawianiu się na wizyty oraz w celu sprawniejszego udzielania porad, gminę podzielono na
strefy według kodów pocztowych. Prosimy dzwonić w celu umówienia się na wizytę w
przedziale czasowym przypisanym do Waszego kodu pocztowego. Listę znajdziecie w
załączniku.
Jeżeli macie objawy już teraz, nie czekajcie i umówcie się telefonicznie na wizytę. Nie
musicie przestrzegać podziału na kody pocztowe.
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Kogo nie dotyczy to wezwanie?
- Jeżeli niedawno poddaliście się testom po otrzymaniu listu z jednej ze szkół albo BSO
w Lansingerland, nie musicie ponownie zgłaszać się na test. Chyba że (ponownie)
wystąpią u Was dolegliwości.
- Jeżeli obecnie przebywacie na kwarantannie w ramach procesu śledzenia kontaktów
albo otrzymaliście informację przez aplikację CoronaMelder, niniejsze wezwanie Was
nie dotyczy. Przestrzegacie nadal instrukcji, które otrzymaliście wcześniej.
- Jeżeli z przyczyn medycznych nie jesteście w stanie zgłosić się do miejsca
przeprowadzania testów, nie musicie poddawać się badaniu. Jeżeli jednak
chcielibyście poddać się testowi, możecie to ustalić z GGD Rotterdam-Rijnmond,
dzwoniąc pod numer 010-443 80 31.
Wizyta
Aby umówić się na test, należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 0800-2035, w
terminie podanym w schemacie w załączniku. Na test można umówić całą rodzinę albo
wszystkich domowników. Podczas rozmowy należy podać, że dzwonicie w sprawie badania w
Lansingerland. Należy mieć przy sobie swój numer ewidencyjno-fiskalny (BSN). Linia
telefoniczna jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Czas oczekiwania
na rozmowę może być wydłużony. Dlatego jeśli tak się zdarzy, prosimy zadzwonić ponownie
później.
Miejsca wykonywania testów
Test można wykonać w czterech miejscach:
- Rotterdam The Hague Airport
- Bleiswijk: Sporthal Rijneveen, Rembrandlaan 40
- Bergschenhoek: Sporthal De Ackers, Groeneweg 27-A
- Berkel en Rodenrijs: Multi Function Rodenrijs (MFR), Anthuriumsingel 148
Etap 2: Śledzenie kontaktów
Wynik testu będzie dostępny na www.coronatest.nl. Należy podać swój osobisty DigiD. GGD
skontaktuje się telefonicznie z wszystkimi mieszkańcami, którzy otrzymają pozytywny wynik
testu na obecność koronawirusa w celu śledzenia kontaktów. Naszym celem jest, aby
pracownik BCO skontaktował się z każdą osobą w ciągu 24 godzin po otrzymaniu wyniku
testu. Działania te prowadzone są zgodnie z krajowymi wytycznymi wydanymi przez RIVM.
Tym samym badamy, jak doszło od zakażenia koronawirusem u poszczególnych osób.
Sprawdzamy, czy u innych osób doszło być może do zakażenia w ten sam sposób. Śledzenie
kontaktów pozwala określić, z kim osoba zarażona miała kontakt.
Wynik testu informuje jedynie o zakażeniu koronawirusem, a nie o tym, czy jest to wariant
brytyjski. Stwierdzenie obecności wariantu brytyjskiego wymaga znacznie większego zakresu
badań. Tego wyniku pacjent nie otrzymuje. Zasady (zob. załącznik), których należy
przestrzegać dotyczą zarówno wariantu brytyjskiego, jak i niebrytyjskiego. Po zakończeniu
badania wyniki, np. liczba mieszkańców zakażona wariantem brytyjskim, zostaną podane
całościowo.
Wariant brytyjski
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Mimo że sytuacja jest trudna z uwagi na prawdopodobnie wyższy stopień zakażeń, o ile
wiadomo, objawy wariantu brytyjskiego nie są bardziej uciążliwe. Więcej informacji na temat
wariantu brytyjskiego można znaleźć na stronie internetowej RIVM
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus). Aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie
się wirusa, nadal ważne jest, aby skrupulatnie przestrzegać obecnie obowiązujących
obostrzeń.
Informacje
Rozumiemy, że macie pytania. Na stronie www.ggdrotterdamrijnmond.nl znajduje się wykaz
często zadawanych pytań dotyczących Lansingerland. Więcej informacji można znaleźć także
na www.lansingerland.nl.
Pytania (medyczne) można kierować telefonicznie do GGD, dzwoniąc pod numer infolinii w
sprawie koronawirusa 010 - 443 80 31 (opcja 3). Linia czynna jest w dni robocze w godzinach
od 08:30 do 17:00 oraz w weekendy w godzinach od 09:00 do 16:30. Pod tym numerem
telefonu nie można umówić się na test. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 48 godzin.
Pytania dotyczące wyniku testu można kierować, dzwoniąc na numer rejestracji GGD 010443 80 31 (opcja 1).
Z poważaniem,
GGD Rotterdam-Rijnmond

Na test można umawiać się telefonicznie w krajowym centrum informacji pod
numerem 0800-2035, zgodnie ze schematem podanym w załączniku do niniejszego
listu, w godzinach od 08:00 do 20:00. Należy poinformować, że chodzi o badanie
Lansingerland. Czas oczekiwania na rozmowę może być wydłużony. Dlatego jeśli
tak się zdarzy, prosimy zadzwonić ponownie później.
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Załącznik
Podział według kodów pocztowych
Aby proces testowania przebiegał sprawnie, dokonaliśmy podziału na podstawie kodów
pocztowych. W ten sposób zapobiegamy tworzeniu się kolejek. W wyznaczonym dniu
podanym w tabeli poniżej prosimy dzwonić pod numer 0800-2035, aby umówić się na wizytę.
Uwaga! Przedział czasowy to moment, w którym należy dzwonić, a nie termin wykonania
testu. Jeżeli macie już objawy, nie czekajcie i umówcie się telefonicznie na wizytę.

Bleiswijk

Bergschenhoek

Berkel en Rodenrijs

Telefon w sprawie
wykonania testu:

Grupa 1

2665 AA do CK
włącznie

2661 AA do EN
włącznie

2651 AA do GG włącznie

wtorek, 12 stycznia
środa, 13 stycznia

Grupa 2

2665 CL do EK
włącznie

2661 EP do KJ
włącznie

2651 GH do MS włącznie

środa, 13 stycznia

Grupa 3

2665 EL do JK
włącznie

2661 KK do RG
włącznie

2651 MT do TM włącznie

czwartek, 14 stycznia

Grupa 4

2665 KA do RW
włącznie

2661 RH do TW
włącznie

2651 TN do ZZ włącznie

piątek, 15 stycznia

2652 AA do BV włącznie

piątek, 15 stycznia

2652 BW do HA włącznie

sobota, 16 stycznia

Grupa 5

2665 RX do VG
włącznie

2661 TX do VR
włącznie
2662 AA do CS
włącznie

Grupa 6

2665 VH do XP
włącznie

2662 CT do KA
włącznie

sobota, 16 stycznia
2652 HB do PD włącznie

Grupy od 1 do 6 włącznie, które jeszcze nie umówiły się na test

niedziela, 17 stycznia
poniedziałek, 18 stycznia

Jeżeli macie objawy, nawet niewielkie, prosimy dzwonić natychmiast i nie czekać na swoją kolej!

Zasady
Są to zasady dla uczestników badania Lansingerland. Różnią się one nieco od zasad w
zakresie potwierdzania wizyty.
Osoby z objawami koronawirusa:
- należy pozostać w domu od dnia, w którym ma zostać przeprowadzony test do
momentu, aż wynik testu będzie znany;
- nie wolno wychodzić do pracy, do szkoły ani do sklepu;
- należy starać się zachowywać dystans względem pozostałych domowników;
- osoba chora ani nikt z domowników nie może przyjmować gości.
- Oprócz objawów koronawirusa występują także gorączka albo duszności? Wówczas
wszyscy domownicy pozostają w domu do chwili otrzymania wyniku testu.
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Osoby bez objawów koronawirusa: o ile objawy nie występują, nie ma obowiązku
pozostawania w domu do momentu otrzymania wyniku testu. Ważne jest natomiast, aby
przestrzegać obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Uwaga! Osoby przebywające na
kwarantannie pozostają w domu do zakończenia kwarantanny.
Wynik testu będzie znany w ciągu 48 godzin od jego wykonania. Jeśli okaże się pozytywny,
nadal nie będzie wiadomo, czy jest to wariant brytyjski. W tym celu konieczne są dalsze
badania.

