ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ - Serbian

Coronavirus (COVID-19)

ТЕСТИРАЊЕ НА COVID-19
Зашто треба да се тестирам?
Свако са БИЛО КАКВИМ симптомима прехладе
или грипа, чак и ако су веома БЛАГИ, требало
би да се што пре тестира на COVID-19. У
симптоме COVID-19 спадају:
• повишена температура нпр. грозница, ноћно
знојење
• респираторни симптоми као што су кашаљ,
грлобоља / гребање у грлу, цурење из носа,
недостатак даха, губитак мириса или укуса
• други симптоми, укључујући бол у мишићима
и зглобовима, пролив, мучнину / повраћање
и губитак апетита

Шта да очекујете када се тестирате?
• Тестирање је бесплатно, лако и брзо.
• Ако сте упућени на клинику за тестирање,
молимо вас да понесете тај упут са собом.
• Особље на клиникама за тестирање и
респираторним клиникама ће носити маске,
заштитне кецеље, рукавице и штитнике за
лице.
• Узорци бриса се узимају из носа и грла дугим
танким штапићем од вате.

Шта да очекујете после тестирања?
• Морате остати код куће (у самоизолацији)
док не добијете резултате теста и осећате се
добро.
• Не можете напустити свој дом осим да
тражите медицинску помоћ или ако се
ради о хитној ситуацији. Не можете имати
посетиоце.
• Ако ваши симптоми постану озбиљни (нпр.
отежано дисање), назовите хитну помоћ
(000). Реците особљу хитне помоћи да сте
тестирани на COVID-19.
• Ако свој дом делите са другима, требало би
да се издвојите у другој просторији. Носите
хируршку маску када се налазите у истој соби
са другима и држите растојање од 1,5 метара.
• Придржавајте се хигијенских мера. Често
перите руке. Kад кашљете или кијате покрите
уста лактом или папирном марамицом.
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Живим с неким ко треба да се
самоизолује. Где могу да добијем
детаљније информације о
самоизолацији?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx
• Ако сте били у блиском контакту са особом
која има COVID-19, требало би да останете
код куће 14 дана након што сте је последњи
пут видели. (Блиски контакт укључује
да сте живели у истом домаћинству или
провели више од 15 минута у директном
непосредном контакту или провели заједно 2
сата у затвореном простору са неким ко има
COVID-19, рачунајући од 48 сати пре него што
се та особа разболела).
• Кућна изолација се односи на све блиске
контакте, чак и ако се тренутно осећате добро
или сте добили негативан резултат теста.

Како ћу добити своје резултате?
• Обично ћете добити резултате теста у року од
24 до 48 сати, али молимо вас да дозволите
до 72 сата.
• Ако вам је тест урађен на ургентном одељењу
или на COVID-19 клиници јавне болнице,
негативни резултат теста на COVID-19 можете
добити путем SMS-а, ако се региструјете
код Pathology COVID-19 SMS Results Service
(Служба за резултате тестова на COVID-19).
Ако се не региструјете, добићете позив од
службеника за јавно здравље из окружне
здравствене службе.
• Ако сте тест урадили код свог лекара опште
праксе или на другим местима, ваш лекар ће
вам дати ваше резултате.

Шта ће се догодити ако је мој тест
позитиван?
• NSW Health ће водити бригу
о вама. Ваше лечење ће бити
бесплатно, чак и ако немате
Медикер.
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COVID-19 Testing
Где могу да се тестирам?
• Идите на COVID-19 клинику:
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
ИЛИ
• Назовите свог лекара

NSW Health COVID-19 testing clinic locations:
Где се налазе NSW Health клинике за тестирање на COVID-19:
Suburb

Location

Opening hours

Phone

Referral
needed?

Део града

Адреса

Радно време

Телефон

Да ли треба
упут?
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