Como obter o seu
resultado de teste
COVID-19

Data do teste:

/

/

Nome do paciente:

Você fez um:  Teste rápido de antigénio*  Teste PCR/NAAT
Pode obter uma cópia do seu resultado em portal.ri.gov/results. Irá receber uma mensagem de texto ou um email quando
o resultado do seu teste estiver disponível online. Se precisar de ajuda para obter os resultados do seu teste, telefone
para 401-222-8022 ou email para RIDOH.COVID19questions@health.ri.gov. Se tiver sintomas de COVID-19, isole-se em casa
enquanto espera os resultados do seu teste.
Teste rápido de antigénio: Os resultados dos teste rápido de antigénio estão prontos no mesmo dia em que o teste foi
feito.
*Instruções especiais: Os testes rápidos de antigénio funcionam melhor em pessoas com sintomas e dentro de um certo
número de dias a partir do início dos sintomas. Deve fazer um teste de amplificação do ácido nucleico (NAAT) ou um teste
de reação de cadeia de polimerase (PCR) processados em laboratório se:
• Tem sintomas e teve um resultado negativo no seu teste rápido de antígeno ou
• Não tem sintomas e teve um resultado positivo no seu teste rápido de antígeno.
O Departamento da Saúde de Rhode Island (RIDOH) não recomenda usar um teste de COVID-19 de uso pelo próprio em
casa, para confirmar o resultado do seu teste rápido de antígeno. Informe-se mais em covid.ri.gov/testando.
Testes PCR/NAAT: Os testes PCR/NAAT são enviados a um laboratório para ser processados. Os resultados deste tipo de
teste ficam prontos em 1 a 2 dias. Se você tem sintomas de COVID-19 e o seu teste rápido for positivo, o seu teste de PCR
não será enviado para o laboratório para processamento. Você tem COVID-19 e deve se isolar em casa.

Se teve um teste positivo de COVID-19:
Isole-se imediatamente.
• Alguém do RIDOH irá telefonar-lhe para lhe dar informações sobre quanto tempo deverá ficar em
sua casa, e para o ajudar a obter as coisas que poderá precisar para se isolar com segurança.
• Se precisar uma carta que verifique o seu estado de isolamento ou os resultados do teste, pode
pedir uma ao RIDOH submetendo o formulário online em bit.ly/RIDOHletter.
Informe as pessoas com quem tem ou teve contactos próximos sobre os seus resultados.
• Diga às pessoas com quem esteve em contacto próximo que tem o COVID-19. Os seus contactos
podem informar-se sobre requisitos e recomendações da quarentena em covid.ri.gov/oquefazer.
• Preencha a pesquisa de identificação de contactos em portal.ri.gov/results. Esta pesquisa ajuda a
RIDOH a iniciar o processo de traçamento de contatos e a identificar qualquer suporte de que você
possa precisar durante o isolamento.
Pergunte ao seu médico como fazer tratamento.
• Se teve um teste positivo de COVID-19, tem 12 anos de idade ou mais, começou a ter sintomas leves
ou moderados nos últimos 10 dias, e se tiver um alto risco de progredir para doença grave, telefone
imediatamente ao seu provedor de cuidados de saúde e peça tratamento contra o COVID-19.
Informe-se mais em covid.ri.gov/tratamento.
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