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Os habitantes de Rhode Island podem fazer testes para a COVID-19 em vários locais. 
Para mais informações, visite covid.ri.gov/testando.
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Unidades de cuidados primários
Ligue para o seu prestador de cuidados primários ou para o pediatra do seu filho. 
Pergunte se o seu consultório disponibiliza testes para a COVID-19 ou se pode 
requisitar um teste através de um laboratório.

Programa testar para tratar
Através deste programa, as pessoas podem ser testadas e, se tiverem um resultado 
positivo e forem elegíveis para tratamento, recebem uma receita de um prestador de 
cuidados de saúde, que é aviada num só local, quer tenham ou não seguro. Para 
encontrar os locais aderentes perto de si, visite bit.ly/3vWlCm6. Para obter ajuda em 
várias línguas, ligue para o número 1-800-232-0233.

Aumento do acesso comunitário a testes (ICATT) para a COVID-19
O programa ICATT do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças pode ser útil para 
saber onde fazer um teste laboratorial gratuito para a COVID-19, quer tenha ou não 
seguro. Para mais informações, visite bit.ly/3vquwJv.

Farmácias 
Visite CVS.com ou Walgreens.com para encontrar locais de teste “drive-through” perto 
de si. Algumas farmácias locais também disponibilizam testes para a COVID-19. Aceda 
online ou ligue para marcar.

Clínicas e cuidados urgentes
Algumas clínicas aceitam novos pacientes ou pacientes de outros consultórios. Outras 
clínicas só testam os pacientes existentes. Para ver uma lista de clínicas que 
disponibilizam testes para a COVID-19, visite bit.ly/3f2gHIh.

Em casa
Os kits que pode usar para se testar no COVID-19 estão disponíveis nas farmácias 
locais e através de retalhistas online. Organizações e escolas locais de base 
comunitária também podem distribuir kits de auto-teste COVID-19 gratuitos para 
a sua comunidade. Comunique o resultado do seu autoteste ao RIDOH em 
portal.ri.gov/s/sel�est.

https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://portal.ri.gov/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fs%2Fsel%251Fest&ec=302
https://www.walgreens.com/
https://www.cvs.com/
https://www.cdc.gov/icatt/index.html?msclkid=0483825ab4e611ecab9b24a9b66e76c9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ARn3Ol3PKnXqEbf1FHTx8aegancLZpPMZGt5ChuaWFs/edit#gid=0
https://covid.ri.gov/detect/testing?language=pt-pt



