
Διεξαγωγή τεστ για COVID-19 

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου – Ένα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είναι ένας γρήγορος τρόπος για 
τον εντοπισμό της COVID-19. 

Τεστ PCR – Αυτό γίνεται με τη λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος σε κλινική τεστ και αποστέλλεται σε εργαστήριο 
για ανάλυση. 

Τι συμβαίνει αν λάβω θετικό αποτέλεσμα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου; 
Εάν διαγνωστείτε ως θετικοί σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το πιθανότερο είναι ότι έχετε COVID: 

 Αποτέλεσμα      
τεστ Συμπτώματα  Κίνδυνος έκθεσης   Επόμενο βήμα 

Γνωστή ή άγνωστη επαφή Είστε επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακολουθείστε τις 
συστάσεις για άτομα με θετική διάγνωση για 
COVID-19 

   ή Γνωστή επαφή υψηλού 
κινδύνου ή από το σπίτι 

Είστε επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακολουθείστε τις 
συστάσεις για άτομα με θετική διάγνωση για 
COVID-19 

Άγνωστη επαφή Μπορεί να είστε κρούσμα, κάντε κι άλλο τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε 24 ώρες ή 
κάντε τεστ PCR 

Τι συμβαίνει αν λάβω αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου; 
Εάν έχετε έρθει σε επαφή με άτομο από το σπίτι ή είχατε έκθεση υψηλού κινδύνου σε άτομο με COVID, τότε πρέπει  να 
συνεχίσετε την απομόνωση για 7 ημέρες. Πρέπει να ακολουθήσετε τις συστάσεις για άτομα με έκθεση στη COVID-19 για 
να προσδιορίσετε τον κίνδυνό σας. Για να προσδιορίσετε αν είχατε υψηλό κίνδυνο έκθεσης, χρησιμοποιείστε το 
Πληροφορίες για άτομα εκτεθειμένα στη COVID-19 και ακολουθήστε τις σχετικές συστάσεις απομόνωσης. 

Εάν έχετε συμπτώματα, κάντε άλλο ένα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε 24 ώρες ή κάντε τεστ PCR. Εάν το 
δεύτερο τεστ σας είναι θετικό, θεωρείστε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Εάν το δεύτερο τεστ είναι αρνητικό, θα 
πρέπει να απομονωθείτε μέχρι να σταματήσουν τα συμπτώματά σας. 

Ποιος θα πρέπει να κάνει τεστ PCR; 
Θα πρέπει να κάνετε τεστ PCR: 

• αν έχετε συμπτώματα COVID-19, αλλά διαγνωστήκατε αρνητικοί σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ΚΑΙ
διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, μεταξύ των οποίων οι έγκυες γυναίκες, τα ανοσοκατασταλμένα
άτομα, οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες του Πορθμού Τόρες, οι Νησιώτες του Ειρηνικού ή τα ανεμβολίαστα άτομα

• αν έχετε συμπτώματα και δεν μπορείτε να κάνετε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου

• αν σας ζητήθηκε να κάνετε εξέταση τεστ PCR από έναν πάροχο υγειονομικής φροντίδας

Εάν έχω διαγνωστεί θετικός/ή, τι να κάνω; 
Ακολουθήστε τις συστάσεις για άτομα με θετική διάγνωση COVID-19. 
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Ποιοι θα πρέπει να κάνουν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου [rapid antigen test]; 

• Άτομα με συμπτώματα
• Επαφή με θετικό κρούσμα σε περιβάλλον σπιτιού, κοινωνικό, εργασίας ή εκπαίδευσης
• Οποιοσδήποτε πριν παρευρεθεί σε εκδήλωση με πολλά άτομα ή πριν επισκεφτεί ευάλωτα μέλη της οικογένειας
• Οποιοδήποτε άτομο έρχεται από το εξωτερικό (επιβάτες και ιπτάμενο προσωπικό)

   Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για να ελέγξετε αν έχετε προσβληθεί από τον κορωνοϊό (COVID -19)
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