Perguntas frequentes sobre testes de COVID-19 em casa
21 de junho de 2021

Algumas lojas e farmácias de Rhode Island já têm disponíveis testes de COVID-19 para
fazer em casa. O Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH) vem por este meio
partilhar estas respostas a perguntas frequentes sobre testes de COVID-19 em casa.
1. Como comunico os resultados do meu teste de COVID-19 em casa ao RIDOH?
Pode comunicar um resultado positivo ou negativo ao RIDOH ligando para
a Linha de Informação COVID-19 através do número 401-222-8022 e
selecionando a opção 6. Os resultados devem ser comunicados até 24 horas
depois de fazer o teste.
Se testar positivo num teste em casa, isole-se em casa e ligue para o seu
prestador de cuidados de saúde. O seu prestador de cuidados de saúde
comunicará o resultado positivo do seu teste ao RIDOH por si. Se não tiver um
prestador de cuidados de saúde, pode comunicar o resultado positivo do seu
teste diretamente ao RIDOH.
2. É obrigatório comunicar o resultado do meu teste em casa ao RIDOH?
Não. Não é obrigatório comunicar o resultado do seu teste em casa ao RIDOH.
O RIDOH incentiva-o a comunicar o resultado do seu teste em casa para que
o estado possa continuar a rastrear a propagação da COVID-19. Se testar
positivo, o RIDOH também pode pô-lo em contacto com recursos para o ajudar
durante o isolamento.
3. Tenho de enviar uma fotografia do meu resultado?
Não tem de enviar uma fotografia do resultado do seu teste ao RIDOH.
4. Tenho de me isolar se tiver um resultado positivo num teste de COVID-19
em casa?
Se tiver um resultado positivo num teste em casa, isole-se em casa e ligue para
o seu prestador de cuidados de saúde.
Tem de se isolar durante 10 dias desde o início dos seus sintomas. Se não tiver
sintomas, tem de se isolar 10 dias a partir da data em que fez o seu teste.
Se não tiver um prestador de cuidados de saúde, pode comunicar o resultado
positivo do seu teste diretamente ao RIDOH ligando para a Linha de Informação
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COVID-19 através do 401-222-8022 e selecionando a opção 6. Alguém do
RIDOH poderá entrar em contacto consigo alguns dias depois de comunicar o
seu resultado. Para saber mais sobre o que fazer se testar positivo para COVID19, visite covid.ri.gov/oquefazer.
5. Devo fazer um teste PCR de seguimento?
Deve fazer um teste PCR de confirmação se:
•
•

Tiver sintomas de COVID-19 e tiver um resultado negativo num teste em casa.
Não tiver sintomas e tiver um resultado positivo no seu teste em casa.

Pode fazer um teste PCR de confirmação em qualquer centro de testes
dirigido pelo estado. Pode agendar um teste PCR online em portal.ri.gov ou
ligando para 401-222-8022. Os testes agendados em centros dirigidos pelo
estado são gratuitos e não é necessário seguro. Saiba mais sobre o
protocolo de testes de confirmação do RIDOH.
6. Sou um contacto próximo de alguém que testou positivo. Posso usar um
teste em casa para encurtar a quarentena?
Se for um contacto próximo de alguém que testou positivo, não pode usar um
teste em casa para encurtar a quarentena. Agende um teste de COVID-19 num
centro dirigido pelo estado online em portal.ri.gov ou ligando para o 401-222-8022.
7. O RIDOH pode enviar-me uma carta a confirmar o meu resultado positivo
num teste em casa?
O RIDOH não faculta cartas a confirmar um resultado positivo num teste em
casa. É necessário o resultado de um teste PCR para receber uma carta
a confirmar o seu resultado positivo e o seu estado de isolamento. Pode agendar
um teste PCR num centro dirigido pelo estado online em portal.ri.gov ou ligando
para 401-222-8022.
8. O que devo fazer se tiver resultados diferentes em vários testes de COVID-19
em casa?
Se tiver um resultado positivo num ou mais testes em casa, tem COVID-19.
Isole-se em casa e contacte o RIDOH ou o seu prestador de cuidados de saúde
para comunicar o seu resultado positivo.
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