
Testes à COVID-19 nas Escolas Pre K-12 

O Departamento de Saúde de Rhode Island recomenda testes à COVID-19 para 
estudantes nas escolas Pre K-12. 
• Os estudantes podem ter COVID-19 sem quaisquer sintomas, mas podem ainda assim propagar a 

infeção a outros estudantes. 
• Os testes nas escolas Pre K-12 podem identifcar estudantes infetados e que precisam de isolar-se 

em casa para proteger outros estudantes de contraírem a COVID-19. 
Os testes na escola são rápidos e fáceis. 
• Os testes à COVID-19 nas escolas são feitos com zaragatoas nasais. As zaragatoas nasais são 

suaves e não dolorosas. 
• Os estudantes do ensino básico e secundário podem utilizar as zaragatoas neles mesmos se 

quiserem. 
Inscreva o seu flho para testes se forem oferecidos testes à COVID-19 na escola. 
• Contacte a escola ou o distrito do seu flho para saber se os testes à COVID-19 estão disponíveis. 

Se os testes estiverem disponíveis, pode preencher um formulário de consentimento para permitir 
que o seu flho participe nos testes. Os alunos com 16 anos ou mais não necessitam de um 
formulário de consentimento assinado para serem testados na escola. 

• Os testes à COVID-19 nas escolas são gratuitos. Não há custo para participar nos testes à COVID-19 
na escola e não precisa ter seguro. 

Saiba mais sobre os testes à COVID-19 utilizados nas escolas Pre K-12. Contacte a 
escola ou o distrito do seu flho para saber que tipo de testes estão disponíveis. 

TESTES RÁPIDOS 
Algumas escolas utilizam o teste rápido de antígeno. Os testes de antígenos funcionam 
melhor em pessoas sintomáticas e dentro de um certo número de dias desde o início dos 
sintomas. Este tipo de teste é processado na escola, pelo que casos positivos são encon-
trados o mais rapidamente possível. 

TESTES PCR 
O teste PCR é enviado para um laboratório para processamento. Os resultados costumam 
estar prontos num ou dois dias. 

TESTES CONJUNTOS 
O teste em pool é uma maneira rápida e fácil de testar regularmente grandes grupos de 
pessoas assintomáticas. Cada pessoa no pool recebe duas amostras. Um swab de cada 
pessoa é misturado para criar uma amostra em pool. A amostra em pool é então testada 
em um laboratório . Se o teste de todo o pool for positivo, o segundo esfregaço de cada 
pessoa é testado para ver quais indivíduos tiveram resultado positivo. 
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