REOPENING RI
Como obter os resultados dos testes:
• Os resultados dos testes COVID-19 ficam prontos, geralmente, entre dois a quatro dias.
• Poderá aceder aos seus resultados portal.ri.gov/results. Ser-lhe-á pedido que introduza as suas informações
pessoais e a data em que foi testada. As informações que introduzir devem corresponder às informações
utilizadas para agendar o seu teste. Receberá uma mensagem de erro se tentar aceder a este portal antes
de os seus resultados estarem prontos.

O que fazer enquanto espera pelo resultado do seu teste:
• Se tiver sintomas de COVID-19 (febre, tosse, fadiga ou outros), fique em casa e isole-se o máximo possível das
outras pessoas que vivem em sua casa,
• Se viajou, recentemente, internacionalmente ou para um ponto de acesso com uma taxa de positividade de
COVID-19 superior a 5%, ou acredita que pode ter sido exposto a outra pessoa com COVID-19, coloque-se em
quarentena enquanto espera pelos resultados do teste. Quarentena significa que deve ficar em casa, longe do
trabalho, da escola e de outras áreas públicas.

Se testou positivo deve:
• Isolar-se imediatamente. Fique em casa e evite o contacto com as pessoas que vivem em sua casa, tanto quanto
possível. Saia de casa apenas para cuidados médicos essenciais. Tente ficar numa divisão diferente e use sempre
uma máscara se precisar ficar na mesma divisão com outras pessoas.
• Atender o telefone quando o Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH) ligar passados uns dias após ter
recebido o seu resultado de teste positivo. O ID da chamada será “RI COVID Team.” A equipa do RIDOH irá
fornecer-lhe mais orientações e perdi-lhe que indique os seus contactos próximos.
• Notificar o seu médico e outras pessoas relevantes na sua vida (o seu empregador, a sua escola ou pessoas com
quem esteve recentemente em contacto.)
• Receber as coisas que precisa em casa. Peça a amigos e familiares para deixarem à sua porta itens de que precisa
como comida e outros itens necessários. Não saia para comprar coisas e não deixe ninguém vir visitá-lo.
• Garantir que as pessoas que vivem consigo também fique em casa. As pessoas que vivem consigo não podem ir
trabalhar nem à escola enquanto estiver infetado (10 dias) e durante mais 14 dias adicionais.
• Informar os seus contactos que está infetado com COVID-19. Se se sentir confortável em avisá-los, diga aos seus
contactos próximos que contraiu COVID-19 e que eles irão, provavelmente, receber uma chamada do RIDOH. Eles
devem ficar em casa durante 14 dias a partir do dia em que estiveram consigo pela última vez.
• Procurar ajuda se ficar doente. Ligue para o seu prestador de cuidados primários ou para uma urgência para
obter aconselhamento médico. Ligue para o 9-1-1 ou para o hospital mais próximo se achar que se trata de uma
emergência. Informe-os que tem COVID-19.
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