
:الفحص السريع لكورونا  

:جراء الفحص السريع لكوروناورف إلفي الوقت الحالي توجد المراكز التالية في بورغد  

 

   Apo+Fox Apotheke 

 

Oliven-Apotheke (Weststadt und Ehlershausen) 

 

in der Rubens-Apotheke 

 

im Schnelltestzentrum am Schloss 

 

أخرى مراكزضافة وهناك احتمالية إ  

 

 

Apo+Fox Apotheke 

:يمكن التسجيل في هذا المركز من خالل الرابط التالي  

https://www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/apofox-apotheke-burgdorf/ 

 خطوات التسجيل:

و عن طرق كود المسح الضوئي أ لكترونيالبريد اإلدخال البيانات الشخصية وتحديد موعد أوعن طريق التسجيل عن طرق إيمكن  
 عن طريق الهاتف.

 

و بطاقة التأمين الصحيأو شهادة القيادة أ حضار بطاقة الهويةإ للتأكد من هوية الشخص يجب  

 

مقفل يتم فتحه بكلمة السر المعطاة مسبقا عند التسجيل. دقيقة على شكل ملف 30الى  20رسال النتيجة بعد يتم إ  

 

عن طريق الهاتف الذكي عندما و ساعة ويمكن إظهار النتيجة ورقيا أ 24النتيجة السلبية  وفق القرارات الحالية تكون مدة صالحية
 يتطلب االمر

 

عالمهم بالنتيجة ويجب على الشخص في هذه الحالة الصحي إل يجابية تتواصل الصيدلية مباشرة مع المكتبيجة إعندما تكون النت
جراء فحص كورونا الدقيق والبقاء في الحجر الصحي. إل سرةاأل التواصل مع طبيب  

 

ثنين حتى الجمعة  بين الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً اإل:  من يوم أوقات دوام الصيدلية  

مساءً  ةة التاسعة صباحاً حتى الواحديوم السبت من الساع                            

 

https://www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/apofox-apotheke-burgdorf/


 

Schnelltestzentrum am Schloss (Kiosk) 

ثنين حتى يوم األربعاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة مساءً :  من يوم اإلأوقات الدوام  

يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً                     

                يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة

 

 

Oliven-Apotheke 

Weserstraße 3 in der Weststadt und an der Ramlinger Straße 66 in Ehlerhausen 

 يجب أن يكون هناك موعد مسبق متفق عليه

01573/5568408 

https://book.timify.com/services?accountId=5ff31240826f32108a5e2552&hideCloseButton=true 

 

 

Rubens-Apotheke 

دقيقة 20الى  15يميل في غضون والحصول على النتيجة عن طريق اإل يمكن اجراء الفحص السريع  

 

 التسجيل:

 يتم التسجيل المجاني للفحص السريع عن طريق بوابة تحديد المواعيد على الموقع االلكتروني للصيدلية:

www.rubens-apotheke.de/corona-test 

 

حضار بطاقة الهوية او شهادة القيادة او بطاقة التأمين الصحيإ للتأكد من هوية الشخص يجب  

 

 تكون النتيجة على شكل ملف مقفل يتم استالمها عن طريق البريد االلكتروني الذي تم التسجيل به

 

عالمهم بالنتيجة ويجب على الشخص في هذه الحالة الصحي إل شرة مع المكتبيجابية تتواصل الصيدلية مبايجة إعندما تكون النت
جراء فحص كورونا الدقيق والبقاء في الحجر الصحي.إل التواصل مع طبيب االسرة  

 

 الموقع:
 يقع مركز الفحص هذا تماماً على يمين صيدلية  

Rubens-Apotheke am Rubensplatz 

 

متنقل عندما يتعلق األمر بالشركات والعاملينتتوفر أيضا إمكانية إجراء فحص   

 

https://book.timify.com/services?accountId=5ff31240826f32108a5e2552&hideCloseButton=true
http://www.rubens-apotheke.de/corona-test

