
Почніть тут:
1. Відскануйте QR-код або введіть його у веб-браузер
lead-horizon.org/public 

2. Зареєструйтеся та введіть свої персональні дані. Цей
крок необхідний для того, щоб ви могли отримати
результат тесту і медичну довідку. 

Щоб уникнути неконтрольованого поширення короновірусy,
необхідно, щоб всі люди, які проживають у Відні, регулярно
проходили тестування на виявлення інфікування вірусом.

Місто Відень надає безкоштовну тестову програму «Alles
gurgelt!» для всіх людей, які живуть і працюють у Відні.

За допомогою ПЦР-тесту через полоскання горла ви
можете дізнатися про це легко і швидко в будь-який час.
Тест ви можете зробити самостійно без медичного
персоналу. Просто дотримуйтесь інструкцій у веб-
додатку. 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ВІДНЯ!

Більше інформації про тест на полоскання горла, розробленого фiрмою
LEAD Horizon, ви можете знайти на сторiнцi 

www.lead-horizon.at

Щоб мати можливість виконати тест, вам потрібно
ALLES GURGELT: ОСЬ ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

1. Один тестовий набір на одну особу
2. Комп'ютер з веб-камерою / смартфон з
підключенням до Інтернету
3. Адреса електронної пошти, до якої ви маєте
доступ

Інструкцію для всіх подальших кроків можна знайти на звороті!
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Остання верс�я �нструкц�ї по застосуванню доступна для скачування на
сторiнцi www.lead-horizon.com/downloads к�лькома мовами.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ТЕСТОВОГО НАБОРУ ДЛЯ ПЦР-
ПОЛОСКАННЯ ГОРЛА

Відкрийте коробку, розпакуйте вміст і
перевірте повноту набору.

Відскануйте QR-код на коробці, веб-
додаток WebApp відкривається
автоматично.

Підготуйте офіційнe посвiдчення особи з
фотографією та відскануйте його за
допомогою веб-застосунку WebApp, коли
з’явиться відповідний запит.

За допомогою інструкцій у веб-додатку
WebApp полоскайте / промивайте горло
сольовим розчином протягом 60 секунд.

Зразок слини по трубці сплюньте у
пробірку.

Щоб активувати тест, відскануйте штрих-код
(зразок номера) з пробірки для зразків.

Ємність з виплюнутою рідиною покладіте у
захисний пакет, добре його закрийте і
упакуйте все в картонну коробку.
Тестовий комплект вiднесiть до пунктiв
прийому.

Результати тесту та медичні висновки
надходять електронною поштою.Ви можете
отримати їх у своєму особовому профілi y веб-
додатку.

Більше інформації про тест на полоскання горла, розробленого фiрмою
LEAD Horizon, ви можете знайти на сторiнцi 

www.lead-horizon.at


