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Ne zaman bir COVID-19 testi yaptırmalıyım?
 • COVID-19 belirtileriniz varsa
 • Şiddetli hastalık yüksek riski altındaysanız ve yakında, COVID-19 hastalığı olan 

birine maruz kalmışsanız.
 • COVID-19 hastalığı olan birinin ev içi teması iseniz veya böyle birinin yüksek yada 

orta düzeyde riskine maruz kalmışsanız.

Kimin şiddetli hastalık riski vardır?
 • 60 ve daha yukarı yaştakiler
 • Gebe kadınlar
 • Aborijinler, Torres Strait Adalılar ve Pasifik Adalılar (35 ve daha yukarı yaştakiler)
 • Aşırı şişmanlığı, şeker hastalığı, ciddi kalp-damar hastalığı olanlar, müzmin akciğer hastalığı olanlar 

(son 12 ayda hastaneye kaldırılmayı gerektiren ağır astım hastaları da dahil), ağır müzmin karaciğer veya 
böbrek hastası olanlar, faal kanser hastaları veya bağışıklığı zayıf olanlar

 • Akciğerini, kalbini veya bağışıklık sistemini etkileyen engelliği olanları içeren bazı engelliler
 • Yaşlı bakımı ve engellilik bakımı tesislerinde yaşayanlar
 • 18 ve daha yukarı yaşta olup aşı olmamış olanlar

Hangi COVID-19 testini olmalıyım?
COVID-19 hastalığınız olup olmadığını kontrol etmek için olabileceğiniz iki farklı test 
vardır. Kendinizin yapabileceğiniz bir hızlı antijen testi (RAT) ve bir test kliniğinde 
yapılan bir PCR (burun ve boğazdan örnek alınarak) testi.
 • Şiddetli hastalık yüksek riski altındaysanız, PCR testi olmalısınız. Bir PCR testinin 

sonucunu çabuk bir şekilde alamıyorsanız, PCR test sonucunu beklerken, (sizde 
varsa) hızlı antijen testi olun.

 • Şiddetli hastalık yüksek riski altında değilseniz, doktorunuz size PCR testi olmanızı 
söylemezse, bir hızlı antijen testi olun.

COVID-19 testim pozitif çıkarsa ne yapmalıyım?
 • Pozitif çıkan bir PCR testi olmuşsanız, belirtileriniz olmasa bile, COVID-19’unuz 

vardır. COVID-19 testi pozitif çıkanlar ve COVID-19’u evde güvenlikle yönetenler için 
olan tavsiyelere uymalısınız.

 • Hızlı antijen testiniz pozitif ise, sonucu Service NSW’e kaydettirin ve COVID-19 
testi pozitif çıkanlar ve COVID-19’u evde güvenlikle yönetenler için olan tavsiyelere 
uyun.
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Herhangi bir sağlık endişeniz varsa ve dil desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, TIS 131 450 numaralı 
telefonu arayın ve 1800 022 222 numaradaki Health Direct’i isteyin.
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