
Consultêwirmendiya Telefonê di bin BMGH 05136/8781118 de gengaz e 

Corona Quick Tests 

Heya niha, navendên testê yên lezgîn di dermanxaneya APO + Fox, dermanxaneya zeytûnê 

(Weststadt û Ehlershausen) de, di Dermanxaneya Rubens de û di navenda testê ya zûtirîn li Kela de. 

Cihên potansiyel ên din jî wekî navendek ceribandinê niha di kontrolê de ne. 

 

Apo + Fox Apotheka 

Tomarbûn ji bo ceribandinek zûtirîn di dermanê Apo + Fox de bi riya https://www.schnellstest-

apotheke.de 

 

Pêvajoya qeydkirina çavdêriyê: 

 

Tomarbûn bi daneyên kesane û serdanê, bi derxistina kodê QR-a e-nameyê li dermanxaneyê (her 

weha wekî vegotinê), bi têlefonê jî gengaz e 

Bawer bikin ku kesê diyarkirî li ser malperê xuya dike kontrola nasnameyê ye ku bi ID-a ID 

(nasnameyê, destûrnameya ajotinê, karta tenduristiyê bi wêneyê hewce dike). 

Encam piştî 20 û 30 hûrdeman di pelê şîfrekirî de (QR Code), şîfreya ji bo vê yekê jixwe dema 
qeydkirinê hate destnîşankirin 

Li gorî rewşa heyî ya Hikûmeta Federal, encama testê (neyînî) bi sertîfîkaya 24 demjimêran derbasdar 

e. Ew dikare li her deverê bi riya smartphone an vegotinê were pêşkêş kirin. 

Bi encamek ceribandinek erênî, ev bixweber ji dermanxaneyê heya beşa tenduristiyê tê veguheztin. 
Piştre divê hemwelatî bi doktorê malbata xwe re têkilî daynin û ji bo ceribandinek PCR-ê bicîh bikin û 

tavilê biçin. 

Katên vekirî: 

 

Duşem heta Fridaynê: 08 ji 18 demjimêran 

Saturdayemî: 09 ber 13 demjimêr 

 

Navenda Testa Quick li Castle (Kiosk) 

 

Katên vekirî: 

 

Duşem heta Wednesdayarşemiyê: 08 ji 13-ê 

Pêncşem û Fridayn: 08 ji 18 demjimêr 



Saturdayemî: 09 ber 13 demjimêr 

 

Dermanxaneya Olive-Apotheke 

Weserstraße 3 Li Weststadt û li Ramlinger Straße 66 li Ehlerhausen 

 

Serdanek pêşîn hewce ye 

01573/5568408 

 

Rubens- Apotheka 

 

Testên bilez bi encama encama bi hêsanî û hêsantir bi e-nameyê di nav 15 û 20 hûrdeman de 

hêsantir bikin. 

 

Qeydkirinî: 

Di malpera portaliya testê de ji bo ceribandinek belaş (testa hemwelatî) ya belaş ji bo testê 
serbestberdana li ser malpera dermanxaneyê: www.rubs-apotheke.de/corona-test 

 

Doz: 

Tenê anîn nasnameyek ID (nasnameya nasnameyê, lîsansa ajotinê, pasaport, karta tenduristî bi 

wêneyê) ji bo verastkirina nasnameyê. 

 

Encam di nav de belgeya PDF-ê bi e-nameyê ji hêla e-nameya e-nameyê ve hatî şandin ku wekî beşek 
ji pirtûka serlêdanê hatî hilanîn. 

 

Encamek ceribandinek erênî jî bixweber ji bo beşa tenduristiyê tê veguheztin. 

 

Kesên ceribandî divê tavilê bi karantîn biçin û bi bijîşkên malbata xwe re têkilî daynin. 

 

Cîh: 

Navenda Testê li rex deriyê sereke yê dermanxaneya Rubens li ser Rubensplatz e. 

 

Lihevket: 

Ji bo ceribandina rank (mînaka pargîdaniyên karmendên) operasyonên mobîl hene. 


