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Уважаеми жители,
Covid-19 – дори и да нямате симптоми на Covid-19, моля направете си първия безплатен тест
сега.
В административен район Бостън (Boston Borough) стартира голяма програма за тестване на
общността за Covid-19, за да спомогне за намаляване на скоростта на предаване и да предпази
общността.
Около един на всеки трима души, които са заразени с Covid-19, нямат симптоми, така че могат
да разпространяват болестта без да знаят. Разширяване на тестването за идентифициране на
онези, които имат Covid-19, но не проявяват никакви симптоми, ще означава по-бързо
откриване на положителните случаи и прекъсване на веригите на предаване.
Със своя целенасочен подход, тестването на общността има за цел да намали широкото
разпространение на вируса в районите с най-висок риск. Бостън е включен в програмата за
засилено тестване на общността след успешна оферта към Правителството от общински съвет
на окръг Линкълншир. Общинският съвет работи със съвета на административен район Бостън
и Министерството на здравеопазването и социалните грижи, за да предостави тестовете.
Всички, живеещи в административния район, са помолени да получат достъп до тест за Covid19, дори и ако нямат симптоми.
Тестването е на разположение за хора без симптоми до 14-ти февруари 2021 г. между 8:00 и
20:00 ч. Тестването ще се извършва на следните места:
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Пунктовете са отворени 7 дена в седмицата.
Дори и да се чувствате напълно добре, моля намерете време за тест. Не е необходимо
запазване на час – просто отидете в някой от пунктовете.
Повече информация може да бъде намерена на www.mybostonuk.com/coronavirus
Ако имате симптоми на Covid-19 – висока температура; нова, продължителна кашлица; или
загуба или промяна на обонянието или вкуса, трябва да си резервирате тест чрез
правителствения сайт за тестване на адрес www.nhs.uk/coronavirus или с обаждане на
119. Всеки, който проявява симптоми, трябва незабавно да се самоизолира докато чака
резултата от теста.
Моля продължавайте да оказвате своето съдействие.
Искрено Ваш,

Роб Барлоу
Изпълнителен Директор
Общински съвет Бостън

Професор Дерек Уард
Директор Обществено здраве
Общински съвет Линкълншир

Това писмо съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия език, моля
посетете www.mybostonuk.com/cvtesting или позвънете на телефон 01205 314200
Esta carta contém informação muito importante. Para ver uma cópia no seu idioma, visite
www.mybostonuk.com/cvtesting ou ligue para o número 01205 314200
Šī vēstule satur ļoti svarīgu informāciju. Lai izlasītu to Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu, apmeklējiet
www.mybostonuk.com/cvtesting vai zvaniet pa tālruni 01205 314200
Această scrisoare conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba dvs., vă
rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/cvtesting sau sunați la 01205 314200
Šiame laiške yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba, apsilankykite
www.mybostonuk.com/cvtesting arba paskambinkite numeriu 01205 314200
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Это письмо содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с его копией на Вашем
языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/cvtesting или позвоните по номеру 01205
314200
Ten list zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jego treść w swoim języku, proszę odwiedzić
stronę www.mybostonuk.com/cvtesting lub zadzwonić pod numer 01205 314200
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