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Коли я маю пройти тест на COVID-19?
 • У вас є симптоми COVID-19.
 • Ви схильні до підвищеного ризику важкого перебігу захворювання та нещодавно контактували з 

людиною, хворою на COVID-19.
 • Ви контактуєте з кимось із домашніх або мали високий або помірний ризик контакту з кимось, у 

кого є COVID-19.

Хто схильний до підвищеного ризику важкого перебігу 
захворювання?
 • Люди у віці 60 років і старше
 • Вагітні жінки
 • Аборигени, жителі островів Торресової протоки та тихоокеанських островів (віком 35 років і старше)
 • Люди з ожирінням, діабетом, серйозними серцево-судинними захворюваннями, хронічними захворюваннями 

легень (включаючи важку астму, що вимагає госпіталізації протягом останніх 12 місяців), важкими хронічними 
захворюваннями печінки або нирок, раком у стадії загострення або зі слабким імунітетом

 • Деякі люди з обмеженими можливостями, в тому числі люди з інвалідністю, яка впливає на їхні легені, серце або 
імунну систему

 • Особи, які проживають в установах по догляду за людьми похилого віку та інвалідами
 • Нещеплені люди у віці 18 років і старше

Який тест на COVID-19 я маю пройти?
Є два різні тести, які можна пройти, щоб перевірити, чи є у вас COVID-19. Швидкий тест на 
антиген (експрес-тест (RAT)), який Ви можете зробити самостійно, та тест PCR (мазок з носа та 
горла), який проводиться у клініці тестування.

 • Якщо Ви схильні до підвищеного ризику важкого перебігу захворювання, Вам слід пройти 
PCR-тест. Якщо Ви не можете швидко отримати результат PCR-тесту, проведіть експрес-тест на 
антиген (якщо він у Вас є), поки Ви очікуєте на результат PCR-тесту.

 • Якщо Ви не схильні до підвищеного ризику важкого перебігу захворювання, проведіть експрес-
тест на антиген, якщо тільки лікар не порадить Вам провести PCR-тест.

Що робити, якщо у мене позитивний тест на COVID-19?
 • Якщо Ви маєте позитивний результат PCR-тесту, навіть якщо у Вас немає симптомів, у Вас 

COVID-19. Ви повинні дотримуватися рекомендацій для людей з позитивним результатом тесту 
на COVID-19 та безпечного лікування COVID-19 у домашніх умовах.

 • Якщо у Вас позитивний результат експрес-тесту на антиген, зареєструйте результат у Службі 
NSW (урядова установа Австралії) та дотримуйтесь рекомендацій для людей з позитивним 
результатом тесту на COVID-19 та безпечного лікування COVID-19 у домашніх умовах.
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Якщо у Вас є проблеми зі здоров’ям та Вам потрібна мовна підтримка, зателефонуйте до Служби письмового та 
усного перекладу TIS 131 450 та попросіть Health Direct (Національна консультаційна служба охорони здоров’я 
Австралії) за тел. 1800 022 222.
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