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Teste para COVID-19
Quando devo fazer o teste para COVID-19?
• Se estiver com sintomas de COVID-19.
• Se tiver maior risco de doença grave e tiver tido contato com alguém com
COVID-19 recentemente.
• Se você for contato domiciliar ou se tiver tido um contato de risco alto ou
moderado com alguém com COVID-19.

Quem tem maior risco de doença grave?
• Pessoas com 60 anos ou mais
• Mulheres grávidas
• Povos aborígenes, das Ilhas do Estreito de Torres e das Ilhas do Pacífico (a partir de 35 anos de idade)
• Pessoas com obesidade, diabetes, doença cardiovascular grave, doença pulmonar crônica (inclusive
asma grave, que tenha requerido internação hospitalar nos últimos 12 meses), doença renal ou hepática
crônica, câncer ativo ou baixa imunidade
• Algumas pessoas com deficiências, inclusive aquelas com deficiências que afetam seus pulmões,
coração ou sistema imunológico
• Residentes de casas de repouso/lares para idosos ou deficientes
• Pessoas com 18 anos ou mais que não estejam vacinadas

Que teste para COVID-19 devo fazer?
Há dois testes diferentes que você pode fazer para verificar se está com COVID-19. O
teste rápido de antígeno (RAT), que você mesmo pode fazer, e o teste PCR (amostra do
nariz e da garganta - swab), que é feito em uma clínica de testes.
• Se você tiver um risco alto de doença grave, deve fazer um teste PCR. Se não
conseguir o resultado do teste PCR rapidamente, faça um teste rápido de antígeno
(se tiver um), enquanto aguarda o resultado do PCR.
• Se não tiver um risco alto de doença grave, faça um teste rápido de antígeno, a
menos que seu médico tenha lhe pedido para fazer um teste PCR.

O que devo fazer se eu testar positivo para COVID-19?
• Se receber um resultado positivo de teste PCR, mesmo se não tiver sintomas,
você está com COVID-19. Dever seguir as recomendações para pessoas testando
positivo para COVID-19 e administrando a COVID-19 com segurança em casa.
• Se receber um resultado positivo de teste rápido de antígeno, registre seu
resultado no Service NSW e siga as recomendações para pessoas testando
positivo para COVID-19 e administrando a COVID-19 com segurança em casa.
Se tiver qualquer preocupação com sua saúde e precisar de ajuda em sua língua, ligue para o TIS, no
número 131 450, e peça para ligarem para Health Direct, no número 1800 022 222.
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