Comunicat de presă
Testarea SARS-CoV-2 care atestă un rezultat negativ, efectuată în
farmaciile Help Net autorizate, poate fi utilizată pentru generarea
certificatului verde electronic


Cei interesați în obținerea unui certificat verde din platforma Ministerului
Sănătății în baza unui test COVID negativ pot apela la testarea antigenică
rapidă efectuată în cadrul farmaciilor autorizate



Lanțul de farmacii Help Net pune la dispoziția pacienților un pachet de soluții
pentru prevenirea transmiterii virusului sau pentru tratarea infecției prin
ajutor medical personalizat, prin intermediul testării antigenice rapide în
farmacii, respectiv a aplicației Help Line

București, 24 septembrie 2021 – În contextul creșterii numărului infectărilor cu virusul
SARS-CoV-2 din ultima perioadă, precum și al noilor reglementări care impun prezentarea
unui certificat verde pentru accesul în anumite spații sau la diverse evenimente, farmaciile
Help Net precizează că testarea antigenică rapidă pentru virusul SARS-CoV-2 efectuată în
farmaciile Help Net autorizate de Ministerul Sănătății poate fi utilizată pentru generarea
certificatului verde electronic, în eventualitatea unui rezultat negativ.
Help Net este unul dintre lanțurile farmaceutice din România în structura căruia există
farmacii autorizate de către Ministerul Sănătății pentru efectuarea de testări antigenice
rapide pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2. Pentru testarea antigenică rapidă se
recoltează doar probe de exsudat nazofaringian, de către personal instruit corespunzător,
în spații special amenajate în interiorul farmaciei, în condiții de maximă siguranță.
Pacientul primește pe loc rezultatul testului într-un buletin de testare, semnat electronic,
care este valabil 48 de ore de la momentul testării. În eventualitatea unui rezultat negativ
la testare, pacienții solicitanți pot genera certificatul verde electronic, urmând pașii indicați
în portalul web https://certificat-covid.gov.ro/.
Serviciul este disponibil în 14 farmacii din București, Galați, Vrancea, Iași, Mureș, Constanța
și Brăila, urmând să se extindă pe măsură ce procedurile de autorizare se finalizează.
Programul de testare în farmaciile Help Net poate fi consultat aici.
Pe de altă parte, Help Net pune la dispoziția pacienților confirmați pozitiv cu virusul SARSCoV-2 aplicația HelpLine, prima aplicație mobilă din România dedicată pacienților izolați
la domiciliu. Aplicația a fost lansată de Help Net la sfârșitul lunii februarie a acestui an.
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Prin intermediul HelpLine, pacienții Help Net cu diagnostic confirmat de Covid-19 pot
comunica direct și în mod gratuit cu medici specialiști, care vor oferi consultație,
monitorizare, susținere și indicații de tratament pe durata celor 14 zile de izolare (conform
termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației).
“Valul patru al pandemiei a lovit din plin România în aceste zile și ne așteptăm la o situație din ce
în ce mai complicată sanitar, mai ales în condițiile în care spitalele devin din ce în ce mai aglomerate.
În acest context, credem că inițiativele de tipul HelpLine, care au în spate medici specialiști, pot
ușura misiunea spitalelor și pot contribui la tratarea pacienților cu simptomatologie ușoară și
medie. Prin intermediul aplicației HelpLine, pacienții infectați vor fi preluați de un medic, care le va
oferi ajutor specializat, indicații de tratament și monitorizare permanentă pe toată durata
carantinei. M-am alăturat inițiativei Help Net pentru că fiecare pacient are nevoie de susținere și o
abordare corectă din punct de vedere medical, astfel încât să putem preveni escaladarea situației
medicale în cât mai multe cazuri de infecție.“ – Claudiu Ruscu medic ATI, parte din echipa medicală
parteneră.

Aplicația HelpLine este disponibilă în Google Play și în App Store, dar și pe www.helpnet.ro,
unde se poate accesa direct de pe computer.
“ În plină pandemie, farmaciile Help Net pun sănătatea pacienților pe primul loc și le oferă acestora
servicii și consultanță specializate care să contribuie la combaterea răspândirii virusului și la
tratarea celor infectați. Este modul nostru de a arăta că ne pasă și că ne asumăm partea noastră de
responsabilitate”, a arătat Sebastian Ring, Managing Director Farmexim și Help Net.

Informații suplimentare | www.farmexim.ro | www.helpnet.ro | www.phoenixgroup.eu
Înființată în 1998, compania Help Net Farma operează unul dintre cele mai mari lanțuri farmaceutice din România.
Farmaciile Help Net se află în top 3 lanțuri farmaceutice în România, cu peste 400 de unități deschise la nivel național
și aproximativ 2500 de angajați care oferă servicii de calitate înaltă pentru peste 3,7 milioane de pacienți.
Farmexim este primul importator și distribuitor de produse farmaceutice înființat în 1990 în România, având 800 de
angajați și asigurând acoperire națională prin centrul logistic central de la Balotești și cele 10 puncte de lucru din
principalele orașe ale țării: Timișoara, Oradea, Cluj, Sibiu, Brașov, Constanța, Galați, Iași, Ploiești și Craiova.
Help Net și Farmexim își concentrează activitatea asupra oamenilor, cu scopul de a contribui la o viață mai sănătoasă
și un viitor mai bun. Din 2018, fac parte din concernul german PHOENIX group, lider european în servicii integrate de
sănătate.
PHOENIX group are o prezență activă în 27 de țări și o acoperire geografică unică în întreaga Europă și contribuie
esențial la serviciile integrate de sănătate, cu peste 39.000 de angajați. Corporația germană vine în sprijinul farmaciilor,
medicilor și instituțiilor medicale cu servicii de sănătate în 161 centre de distribuție și operează 2.800 de farmacii în 14
țări europene.
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