Informatii pentru pacientii testati de COVID-19
Catre pacientii din clinicile de evaluare si clinicile de recoltare a probelor
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Vi s-a recoltat o proba pentru SARS-CoV-2 (coronavirus) intr-una din clinicile de recoltare sau clinicile de evaluare
ale Regiunii Syddanmark. Aici puteti afla cum veti primi rezultatul testului efectuat si ce trebuie sa faceti.

Cum primiti raspunsul in legatura cu rezultatul testului
Accesati site-ul sundhed.dk cu NemiID-ul Dvs. Aici veti vedea rezultatul testului Dvs. Daca nu aveti NemID trebuie
sa luati legatura cu medicul Dvs. de familie. Majoritatea vor primi rezultatul in cursul urmatoarelor 24-72 ore de la
prelevarea probelor.
Daca ati fost testat pentru ca ati prezentat simptome de COVID-19 trebuie sa ramaneti in casa si sa evitati
contactul cu alte persoane pana cand veti primi rezultatul.

Rezultatul este negativ
Daca rezultatul testului este negativ inseamna ca nu exista prezenta de coronavirus in momentul testarii Dvs.
Insa un rezultat negativ nu exclude in mod absolut posibilitatea sa fiti infectat cu virusul corona, tot asa cum nu
exclude posibilitatea infectarii Dvs. la un moment dat in viitor.
Tocmai pentru acest motiv trebuie sa luati legatura cu medicul de familie sau cel de la urgenta in cazul agravarii
simptomelor si/sau daca simptomele persista timp mai indelungat.
Trebuie sa urmati in continuare recomandarile si sfaturile autoritatilor cu privire la prevenirea contaminarii.
Cititi mai mult pe sst.dk/corona.

Rezultatul este pozitiv
Daca rezultatul testului este pozitiv inseamna ca sunteti infectat cu virusul corona.
Pentru a limita riscul contaminarii trebuie sa respectati urmatoarele masuri de prevenire care sunt in
conformitate cu instructiunile Directiei de Sanatate:
• Ramaneti in casa in regim de izolare pana cand se considera ca nu mai reprezentati un risc de contaminare
(nu aveti simptome timp de 48 ore).
• Daca sunteti testat pozitiv insa nu aveti simptome trebuie sa ramaneti in izolare timp de 7 zile de la momentul
testarii. Daca apar simptome in acest interval de timp trebuie sa ramaneti in continuare in izolare pana cand
nu ati mai avut simptome timp de 48 ore.
• Evitati contactul direct cu alte persoane. Rugati pe altii sa va ajute de exemplu sa va faceti cumparaturile
si pastrati distanta fata de persoanele din locuinta Dvs.
• Acordati o atentie deosebita regulilor de igiena si spalare a mainilor.
• Acordati o atentie deosebita masurilor de curatare si igienizare a locuintei
– in special a suprafetelor de contact de exemplu a clantelor.
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Rezultatul nu este concludent
In cazul in care nu se poate conclude nimic pe baza testului Dvs., adica rezultatul este neconcludent, trebuie sa
repetati testarea prin recoltarea unei noi probe.
Prin urmare trebuie sa luati legatura cu medicul de familie sau cu medicul de la urgenta ca sa vi se dea o noua
data si ora de recoltare.

Veti fi contactat daca sunteti infectat cu virusul corona
In cazul in care sunteti testat pozitiv cu virusul corona este foarte important ca celelalte persoane cu care ati fost
in contact in perioada respectiva sa fie avizate ca sunteti infectat. Este ceea ce se numeste “tracking-ul (localizarea) persoanelor de contact” si este un mijloc important de prevenire a contaminarii altor persoane.
In cazul in care sunteti testat pozitiv veti fi sunat de un lucrator de la Corona Tracking. Aceasta este o unitate aflata sub autoritatea Directiei de Siguranta a Pacientului. Acestia va vor ajuta cu localizarea persoanelor din cercul
contactelor Dvs. apropiate.
Contacte apropiate sunt de exemplu persoanele cu care locuiti impreuna, persoane cu care ati avut contact fizic
direct sau persoane cu care ati avut contact direct ”fata in fata” in timp ce v-ati aflat la o distanta de 1 metru sau
mai putin de aceste persoane timp de mai mult de 15 minute (de exemplu in cazul cand ati conversat cu o alta
persoana).
Ramane la alegerea Dvs. daca veti lua legatura personal cu aceste contacte apropiate sau daca veti ingadui unui
lucrator din cadrul unitatii Corona Tracking sa ii contacteze.
Nu va este clar ce sa faceti? In acest caz sunati la Tracking Corona la numarul de telefon: 32 32 05 11.

Inrautatirea simptomelor
In cazul in care starea Dvs. se deterioreaza, de exemplu inrautatirea febrei, tusei sau respiratiei, poate fi semn de
o infectie mai grava cu Covid-19. Prin urmare luati urgent legatura cu medicul de familie sau cu medicul de urgenta.

Simptome
Urmatoarele simptome ridica suspiciunea infectarii Dvs. cu virusul corona:
• Febra
• Tuse
• Dureri in gat
• Dureri de cap
• Dureri musculare
• Dificultati de respiratie

Puteti citi mai mult pe site-ul coronasmitte.dk
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