Nieuwsflash ELZ Schelde Leie
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het
werkingsgebied van onze Eerstelijnszone. Bij elk bericht vind je een korte omschrijving. Wil je meer lezen? Klik
op de link in het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel.

Geslaagde opening nieuw testcentrum Deinze – opgelet:
enkel voor burgers met een CTPC-code
Eerstelijnszone Schelde en Leie en Stad Deinze openden op maandag 29 november met
succes het nieuwe testcentrum in het voormalige stadhuis van Deinze (Markt 21). Graag
benadrukken we dat enkel burgers met een CTPC-code én een afspraak terecht kunnen in
het centrum voor een PCR-test. Wanneer heb ik recht op een CTPC-code en hoe verkrijg ik
deze?

Bekijk

ons

overzicht

voor

meer

info.

Praktisch?
•

Een afspraak maken kan via mijngezondheid.be (enkel met een CTPC-code!)

•

Het centrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13u30 tot 16u30

•

Het testcentrum is toegankelijk voor iedereen in de regio, ook voor de omliggende
gemeenten en steden

•

De kostprijs voor een test bedraagt € 50. Als je voldoet aan de testcriteria is de test
volledig terugbetaald.

•

Je ontvangt het resultaat via sms.

Lees hier het persbericht over de opening: ‘Wisser in de neus in bureau van de burgemeester:
eerste

coronatest

afgenomen

in

oud

stadhuis

Deinze’

De keuze van een testcentrum is volledig vrij en afhankelijk van de indicatie. Waar kan ik
terecht voor een test in onze regio? Wanneer kom ik in aanmerking voor een test? Wij

maakten

een

eenvoudig

overzicht

voor

u.

Verspreid

gerust

mee!

Meer info? Bekijk onze website of de website van stad Deinze.

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn

Heeft u zelf een initiatief of weet van een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de
eerstelijnszone?

Contacteer

ons via info@elzscheldeleie.be.

Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? Schrijf u in via deze link!

Eerstelijnszone Schelde en Leie verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en
neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en vragen hieromtrent kan u terecht
op de website via https://www.eerstelijnszone.be/privacyverklaring-zorgraad-elz-schelde-en-leie-vzw
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