Testes-se para de COVID-19
Os testes caseiros são uma maneira fácil e rápida de realizar o teste da infecção COVID-19. Mas
fazer o teste por conta própria pode não ser tão eficaz quanto um teste feito por um profissional
treinado. Por favor, leia este folheto antes de realizar o teste em si mesmo. Certifique-se de seguir
exatamente as instruções do kit de teste.
Caso você tenha tido contato com alguém que testou positivo para COVID, você não pode usar um
teste caseiro para sair da quarentena. Ter tido contado com alguém significa que se você esteve a
menos de 1,8m de alguém que tem COVID-19 por mais de 15 minutos nas últimas 24 horas. Vá para
um dos locais de teste listado abaixo.
Se você obtiver um resultado positivo no teste caseiro:
• Ligue para a linha de informações COVID-19 do Departamento de Saúde de Rhode Island no
telefone 401-222-8022 e pressione 6 para informar sobre o seu resultado positivo. A linha de
informação COVID-19 está aberta durante a semana, das 8h30 às 19h00. e nos fins de semana,
das 8h30 às 16h30
• Permaneça isolado (fique em casa) e fique longe de outras pessoas. Use uma máscara se não
puder ficar longe de outras pessoas onde você mora.
• Para obter mais informações sobre o que fazer depois de testar positivo, visite
covid.ri.gov/oquefazer.
Se você tiver sintomas e obter um resultado negativo em um teste caseiro, faça um teste PCR, este
é processado em um laboratório para certificar-se de que o resultado do seu teste está correto.
Visite covid.ri.gov/testando para encontrar um local de testes mais próximo de você ou para saber
como marcar uma consulta.
• Você pode agendar um teste COVID-19 em um local de testes do estado online em
portal.ri.gov ou ligando para 401-222-8022. Você também pode ligar para 2-1-1 se você precisar
falar com alguém que fala outra língua. Os testes do estado são gratuitos e você não precisa de
seguro de saúde.
• Ligue para sua farmácia ou clínica local para saber como marcar uma consulta para um teste de
COVID-19. Algumas farmácias e clínicas podem cobrar por testes ou serviços relacionados.
Se você apresenta sintomas de COVID-19, mesmo se você for vacinado, isole-se de outras pessoas
e fique em casa até que todos seus sintomas tenham melhorado.
Não vá para o trabalho ou para a escola, e não fique perto de outras pessoas por muito tempo
enquanto estiver doente. Para obter mais informações sobre o que fazer quando você apresentar
sintomas de COVID-19, visite covid.ri.gov/oquefazer.
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