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Mikor kell COVID-19 tesztet végezni?
 • Ha COVID-19 tünetei vannak.
 • Ha önnél magas a súlyos megbetegedés kockázata és ki volt téve COVID-19 

fertőzésnek a közelmúltban.
 • Ha egy háztartásban él COVID-19-fertőzött személlyel, vagy viszonylag hosszú ideig 

ki volt téve fertőzésnek.

Kinél magas a súlyos megbetegedés kockázata?
 • 60 éves vagy annál idősebb személyeknél
 • Várandós nőknél
 • Ausztrál őslakosoknál, Torres-szorosbeli vagy Csendes-óceáni szigetek lakóinál (35 éves kor felett)
 • Túlsúlyos, cukorbetegségben, súlyos szív- és érrendszeri betegségben, krónikus tüdőbetegségben 

(beleértve az elmúlt 12 hónapban kórházi kezelést igénylő súlyos asztmát), súlyos krónikus máj- vagy 
vesebetegségben, aktív rákbetegségben szenvedőknél, vagy akinek gyenge az immunitása

 • Fogyatékkal élőknél, különösen, ha a fogyaték a tüdejüket, szívüket vagy az immunitásukat is 
befolyásolja

 • Akik idősek vagy fogyatékkal élők otthonában laknak
 • A nem beoltott 18 év feletti személyeknél

Milyen COVID-19 tesztre van szükségem?
A COVID-19 fertőzés megállapítására két különböző teszt van: az egyedül 
elvégezhető antigén gyorsteszt (RAT), és a PCR teszt (orr és garat mintavétel) 
amelyet tesztelő klinikákon végeznek.
 • Ha önnél magas a súlyos betegség kockázata, PCR-tesztet kell végeztetnie. Ha a 

PCR-teszt eredményét nem kaphatja meg gyorsan, használjon antigén gyorstesztet 
(ha van), addig is, amíg a PCR-teszt eredményére vár.

 • Ha súlyos betegség kockázata önnél nem magas, végezzen antigén gyorstesztet, 
kivéve, ha orvosa PCR-tesztet javasol.

Mit tegyek pozitív COVID-19 teszt esetén?
 • Ha pozitív a PCR-teszt eredménye, ön elkapta a COVID-19-t még akkor is, ha 

nincsenek tünetei. Kövesse a pozitív COVID-19 teszttel és a COVID-19 biztonságos 
otthoni kezelésével kapcsolatos tanácsokat.

 • Ha az antigén gyorsteszt eredménye pozitív, regisztrálja ezt a Service NSW-nél, és 
kövesse a pozitív COVID-19 teszttel és a COVID-19 biztonságos otthoni kezelésével 
kapcsolatos tanácsokat.
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Ha bármilyen egészséggel kapcsolatos problémája van és tolmácsot igényel, hívja a TIS-t a 131 450-
es számon majd kérje, hogy kapcsolják a Health Direct szolgálatot a 1800 022 222 számon.
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