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?COVID-19 מתי עלי לבצע בדיקת
	  .COVID-19 יש לכם תסמינים של

	  .COVID-19 אתם נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות במחלה קשה ונחשפתם לאחרונה למישהו עם

באתם במגע עם מישהו מבני ביתכם או הייתה לכם חשיפה בסיכון גבוה או בינוני למישהו עם  	
 .COVID-19

מי נמצא בסיכון גבוה יותר לחלות במחלה קשה?
אנשים בני 60 ומעלה 	

נשים בהריון 	

אנשים אבוריג’ינים, מטורס סטרייט איילנד ומאיי האוקיינוס השקט )מגיל 35 ומעלה( 	

אנשים עם השמנת יתר, סוכרת, מחלה קרדיווסקולרית חמורה, מחלת ריאות כרונית )כולל אסתמה חמורה שחייבה  	
אשפוז במהלך 12 החודשים האחרונים(, מחלת כבד או כליות כרונית חמורה, סרטן פעיל או מערכת חיסונית חלשה 

אנשים מסוימים עם מוגבלות, כולל בעלי מוגבלות שמשפיעה על הריאות, הלב או המערכת החיסונית שלהם 	

דיירי בית אבות ומוסדות שיקומיים 	

אנשים בני 18 ומעלה שאינם מחוסנים 	

איזו בדיקת COVID-19 עליי לבצע?
 )RAT( בדיקת אנטיגן מהירה .COVID-19-קיימות שתי בדיקות שונות שאפשר לבצע אם נדבקתם ב

שתוכלו לבצע בעצמכם, ובדיקת PCR )מטוש אף וגרון( שמבוצעת במרפאת בדיקה

אם אתם נמצאים בסיכון גבוה לחלות במחלקה קשה עליכם לבצע בדיקת PCR. אם אינכם  	
יכולים לקבל תוצאה של בדיקת PCR במהירות, בצעו בדיקת אנטיגן מהירה )אם יש לכם אחת( 

.PCR-בזמן ההמתנה לתוצאת בדיקת ה

אם אינכם נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות במחלה קשה, בצעו בדיקת אנטיגן מהירה, אלא אם  	
.PCR כן הרופא מורה לכם לבצע בדיקת

מה עליי לעשות אם מתקבלת תוצאה חיובית בבדיקת 
?COVID-19-ה

	  .COVID-19-חיובית, גם אם אין לכם תסמינים, נדבקתם ב PCR אם מתקבלת תוצאת בדיקת
עליכם לפעול לפי ההנחיות לאנשים שקיבלו תוצאת בדיקה חיובית ל-COVID-19 ולניהול 

COVID-19 בבטחה בבית.

	  Service NSW-אם קיבלתם תוצאה חיובית בבדיקת האנטיגן המהירה, רשמו את התוצאה ב
 COVID-19 ולניהול COVID-19-שירות ניו סאות’ וויילס( ופעלו לפי ההנחיות לאנשים שקיבלו תוצאת בדיקה חיובית ל(

בבטחה בבית.

אם יש לכם דאגות כלשהן לגבי בריאות ודרושה לכם עזרה בתרגום לשפתכם, התקשרו למספר TIS 131 450 ובקשו 
את Health Direct בטלפון 222 022 1800 .

COVID-19 ביצוע בדיקת
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