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Када треба да урадим тест на COVID-19?
 • Имате симптоме COVID-19.
 • Код вас постоји већи ризик да ћете се тешко разболети и недавно сте били 

изложени некоме ко има COVID-19.
 • Ви сте кућни контакт некога ко има COVID-19 или сте били изложени високом или 

умереном ризику од такве особе.

Код кога постоји већи ризик да се тешко разболи?
 • Особе од 60 и више година
 • Труднице
 • Абориџини, становници острва тореског мореуза и људи са пацифичких острва
 • Гојазне особе, људи са дијабетесом, са озбиљним кардиоваскуларним обољењима, хроничним 

обољењем плућа (укључујући тешку астму због које сте боравили у болници у последњих 12 месеци), 
тешким хроничним обољењем јетре или бубрега, активним раком или који имају слаб имунитет

 • Неки људи са инвалидитетом, укључујући оне са инвалидитетом који утиче на њихова плућа, срце 
или имуни систем

 • Становници установа за бригу о старима и особама са инвалидитетом
 • Невакцинисане особе од 18 и више година.

Који тест на COVID-19 треба да урадим?
Постоје два различита теста која можете да урадите да бисте проверили да ли 
имате COVID-19. То су брзи антигенски тест (RAT), који можете да урадите сами и 
PCR тест (брис из носа и грла), који се ради на клиници за тестирање.
 • Ако код вас постоји већи ризик да ћете се тешко разболети треба да урадите 

PCR тест. Ако не можете брзо да добијете резултат PCR теста, урадите брзи 
антигенски тест (ако га имате), док чекате на резултат PCR теста.

 • Ако код вас не постоји већи ризик да ћете се тешко разболети, урадите брзи 
антигенски тест, осим ако вам ваш лекар каже да треба да урадите PCR тест.

Шта да предузмем ако је мој резултат теста на 
COVID-19 позитиван?
 • Ако је ваш резултат PCR теста позитиван, имате COVID-19 чак и ако немате 

никакве симптоме. Морате да се придржавате упутстава за особе чији је резултат 
теста на COVID-19 позитиван и упутстава за безбедно лечење код куће ако имате 
COVID-19.

 • Ако је ваш резултат брзог антигенског теста позитиван треба да се региструјете код Service NSW 
и следите упутства за људе чији је резултат теста на COVID-19 позитиван и упутстава за безбедно 
лечење код куће ако имате COVID-19.
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Ако имате било каквих здравствених проблема и потребна вам је помоћ у вези језика, позовите TIS 
на 131 450 и затражите да вас споје са Health Direct на 1800 022 222.
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