Informationen zu Corona-Selbsttests
Corona-Selbsttests kann jeder und jede etwa Zuhause machen. Fällt das Ergebnis positiv aus, muss in jedem Fall das
Gesundheitsamt der Stadt informiert werden.
Das ist möglich:
per E-Mail an 53-befunde@stadt.leverkusen.de
oder per Fax unter 0214/406-5349.
Die Meldung muss folgende Daten enthalten:
Name, Vorname
Geburtsdatum
die Anschrift der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls abweichend, die Anschrift des
derzeitigen Aufenthaltsortes,
aktuelle Kontaktdaten wie Handynummer und E-Mail-Adresse sowie
den Typ des durchgeführten Coronaselbsttests
In Zukunft wird es mehr Anbieter von Selbsttests geben, zum Beispiel Drogeriemärkte und auch Discounter. Wer einen
Selbsttest Zuhause macht, entsorgt die Überreste in den Restmüll und zwar in einem "reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und
dichten Behältnis", so das Bundesumweltamt. Das Gleiche gilt für Abfälle derjenigen, die in häuslicher Quarantäne sind. Auch
gebrauchte Schutzmasten gehören in die Restmülltonne. Auf diese Entsorgung weisen Stadt und das Leverkusener
Entsorgungsunternehmen AVEA hin. Die Abfälle kommen als Restmüll in die Müllverbrennungsanlage. So werden Risiken für
die Bürger verringert und die Mitarbeitenden beim Leeren der Restmüll-Tonnen geschützt.

Quelle: https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/corona-info-leverkusen/kostenlose-schnelltests-fuerbuerger.php منبع اصلی اطالعات

اطالعات بسیار مهم مربوط به تست خودآزمایی کرونا
 باید به اداره بهداشت و درمان، در صورت مثبت بودن نتیجه.هرکسی می تواند تست کرونا را خودش را در خانه انجام دهد
ویا میتواند ز طریق ایمیل آدرس و یا شماره فاکس زیر.محل زندگی در شهر اطالع داده شود
53-befunde@stadt.leverkusen.de
.  مراتب را به اداره بهداشت ودرمان اطالع دهد0214/406-5349.

.این گزارش باید حاوی داده های زیر باشد
 نام ونام خانوادگیتاریخ تولد-  آدرس محل سکونت اصلی و یا محل زندگی که در این زمان قراردارد و در صورت متفاوت بودن آدرس محل اقامت، فعلی را حتما بنویسید
. جزئیات تماس فعلی شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل نیز حتما بنویسید. نوع تست کرونایی را که انجام شده را هم قید کنید به عنوان مثال میتوان از داروخانه ها و همچنین،در آینده با ارائه دادن تست روزانه تست کرونا خودآزمایی بیشتر خواهند شد
 اگر در خانه تست، طبق گزارش آژانس محیط زیست آلمان فدرال.فروشگاههای لوازم بهداشتی و خوراکی میتوان دریاقت کرد
. ضد رطوبت ومحکم" قرار دهید، لطفا بقایای باقیمانده پسمانده تست را در یک جایی که "ضد پارگی،خودآزمایی انجام شود
هم چنین در مورد بازیافت زباله های مربوط به تست کرونا و یا لوازمی که مصرف میشود برای کسانی که در قرنطینه خانگی
هستن اشاره کرده که لطفا زباله های مربوط به بیماری کرونا را در کیسه های در بسته قرار دهید و در دکل های محافظت شده
. زباله قرار دهید تا با این کار بتوانیم از خود و دیگران در برابر این بیماری محافظت کنیمAVEA این شهر و شرکت دفع
زباله های ذکر شده به عنوان پسماندهای باقیمانده در کارخانه های زباله سوزانده میشوند و این کار باعث کاهش خطرات برای
. شهرواندان میشود و از کسانی که در هنگام تخلیه زباله ها را انجام میدهند محافظت میکند

