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Кога треба да направите тест за COVID-19?
 • Имате симптоми на COVID-19. 
 • Изложени сте на поголем ризик од сериозна болест и неодамна сте биле изложени на 

некоj со COVID-19. 
 • Вие сте домашен контакт или постои голем или умерен ризик дека сте биле изложени 

на некоj со COVID-19. 

Коj е изложен на поголем ризик од сериозна болест?
 • Лица на возраст од 60 години и постари
 • Бремени жени
 • Абориџини, лица од островите во Теснецот Торес и од Пацифичките Острови (од 35-годишна возраст и 

постари)
 • Лица со прекумерна тежина, диjабетес, сериозно кардиоваскуларно заболување, хронично белодробно 

заболување (вклучително сериозна астма за коjа била потребна хоспитализациjа во последните 12 
месеци), сериозно хронично заболување на црниот дроб или бубрезите, активен рак или лица кои имаат 
слаб имунитет

 • Некои лица со попреченост, вклучително лица со попреченост коjа влиjае на нивните бели дробови, 
срце или имунолошки систем

 • Станари во установи за нега на постари лица и на лица со попреченост
 • Лица на возраст од 18 години и постари кои не се вакцинирани

Каков тест треба да направам за COVID-19?
Постоjат два различни тестови кои можете да ги направите за да проверите 
дали имате COVID-19. Брз антигенски тест (RAT) коj можете самите да го 
направите и PCR тест (брис од нос и грло) коj се прави во клиника за тестирање.
 • Ако сте изложени на поголем ризик од сериозна болест, треба да направите 

PCR тест. Ако не можете брзо да го добиете резултатот од PCR тестот, направете брз 
антигенски тест (ако го имате) додека го чекате резултатот од PCR тестот.

 • Ако не сте изложени на поголем ризик од сериозна болест, направете брз антигенски 
тест, освен ако вашиот доктор ви каже да направите PCR тест.

Што треба да правам ако добиjам позитивен 
резултат на тестот за COVID-19?
 • Ако имате позитивен резултат од PCR тестот, дури и ако немате симптоми, тоа значи 

дека имате COVID-19. Мора да ги следите советите за лица кои се позитивни на 
COVID-19 и како безбедно да се справуваат со COVID-19 дома.

 • Ако имате позитивен резултат на брзиот антигенски тест, приjавете го вашиот 
резултат во Service NSW и следете ги советите за лицата кои се позитивни на COVID-19 и како безбедно 
да се справуваат со COVID-19 дома.
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Ако сте загрижени во врска со вашето здравjе и ви треба помош со jазикот, jавете се во TIS на 
131 450 и побараjте да ве поврзат со Health Direct на 1800 022 222.
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