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În atenția Rezidenților,
Covid-19 – chiar dacă nu aveți simptome de Covid-19, vă rugăm să faceți testul gratuit acum.
Un program major de testare comunitară pentru Covid-19 a fost lansat în cadrul Districtului Boston
pentru a ajuta la reducerea ratelor de transmisie și pentru protejarea comunității.
Aproximativ una din trei persoane infectate cu Covid-19 nu prezintă simptome, prin urmare ar putea
răspândi boala fără să știe acest lucru. Mărirea numărului de persoane testate pentru identificarea
celor cu Covid-19, dar care nu prezintă simptome, va însemna găsirea mai rapidă a cazurilor pozitive
și ruperea lanțurilor de transmisie.
Prin abordarea sa direcționată, testarea comunitară își propune să reducă prevalența virusului în
zonele cu cel mai mare risc. Districtul Boston a fost inclus în programul intensificat de testare
comunitară în urma unei oferte depuse cu succes la Conducerea Consiliului Județean Lincolnshire.
Consiliul Județean colaborează cu Biroul de Administrație Locală Boston și cu Departamentul de
Sănătate și Asistență Socială pentru a furniza testele.
Toți cei care locuiesc în District sunt rugați să facă un test Covid-19 chiar dacă nu prezintă simptome.
Testarea este disponibilă pentru persoanele fără simptome de luni, 18 ianuarie 2021 până duminică,
14 februarie 2021, între orele 08:00 și 20:00. Testarea va avea loc în următoarele locații:
Testarea este disponibilă pentru persoanele care nu prezintă simptome, până pe 14 februarie 2021,
între orele 8 și 20. Testările au loc la următoarele locații:



Peter Paine Performance Centre, Rosebery Avenue, Boston PE21 7QR
Tollfield Campus Haven High, Tollfield Road, Boston PE21 9PN

Locațiile sunt deschise 7 zile pe săptămână. Nu e nevoie să vă faceți programare, doar prezentați-vă
la unul din centre.

www.mybostonuk.com
www.visitbostonuk.com

Urmăriți-ne pe Facebook:
Biroul de Administrație Locală Boston

Urmăriți-ne pe Twitter:
@bostonboro

Chiar dacă vă simțiți perfect bine, ar trebui să vă faceți timp pentru a face un test. Nu este necesară
nicio programare - trebuie doar să vă prezentați la una dintre locații
Mai multe informații pot fi găsite la www.mybostonuk.com/coronavirus
Dacă aveți simptome de Covid-19 - o temperatură ridicată; o tuse nouă, continuă; sau o pierdere sau
schimbare a simțului mirosului sau gustului - ar trebui să rezervați un test prin intermediul paginii de
internet pentru testare a Guvernului la www.nhs.uk/coronavirus sau să apelați 119. Oricine prezintă
simptome ar trebui să se autoizoleze imediat în așteptarea rezultatului testului respectiv.
Vă rugăm să continuați să vă implicați pentru a ajuta cât mai mult.
Cu stimă,

Rob Barlow

Profesor Derek Ward

Director Executiv

Director de sănătate publică

Biroul de Administrație Locală Boston

Consiliul Județean Lincolnshire

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 un exemplar în limba dvs.,
vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/cvtesting sau să 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
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
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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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