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Как се действа след тест за коронавирус?
Взета Ви е проба за COVID-19, тоест направен е тест за коронавирус поради
евентуална коронавирусна инфекция. Чрез пробата се изследва дали имате
коронавирусна инфекция.
Останете вкъщи, докато резултатът не бъде потвърден
Получаването на резултат може да отнеме няколко дни.
За да защитите други хора, трябва да останете вкъщи поне до потвърждаването на
резултата от теста. Например ходенето до магазин или аптека не се препоръчва.
Ако срещнете трудности с получаването на помощ при пазаруване в магазин или
аптека, моля споделете своите притеснения със специалиста по социално-здравни
услуги. Ние можем да организираме оказването на такава помощ.
Ако резултатът от теста е положителен, тоест имате коронавирусна инфекция
Ще получите позвъняване от непознат номер. Резултатите съобщаваме също
вечерно време и през почивните дни. По-подробни инструкции ще получите по
телефона.
След съобщаването на резултата, наш служител отново ще се свърже с Вас по
повод решенията за карантина и изолация и проследяването на инфекцията.
Молим Ви да запишете предварително на гърба на листа данните, необходими за
проследяването на инфекцията и да носите този формуляр със себе си.
Предварително събраните данни ускоряват процеса на проследяване на
инфекцията.
Ако резултатът от теста е отрицателен, тоест Вие нямате потвърдена
коронавирусна инфекция
Ще получите текстово съобщение, което гласи „Резултатът от теста Ви е
нормален (отрицателен)”. Въпреки това,
докато продължават симптомите е важно да останете в условия, сходни с
карантинния режим. Детето може да тръгне отново на детска градина при ясно
облекчаване на симптомите.
Ако Вашата проба е взета по време на карантината, нормалният резултат от теста
няма да отмени предишното решение за карантина, тоест Вие трябва да останете
вкъщи до края на карантинния период.
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Убедете се, че актуалния Ви телефонен номер е посочен на сайта ”asiointi.hel.fi” в
раздел ”Terveyspalvelut > Terveydenhuollon henkilötiedot”.
Ако състоянието Ви се влоши и чувствате, че не се справяте добре вкъщи
Позвънете на откритата в Хелзинки линия за коронавирусни консултации, всеки ден
от 8 до 18 часа, тел. 09 310 10024, а през останалото време – на Дежурната
медицинска служба, тел. 116 117. В случай на заплаха за живота ползвайте
телефона за спешни случаи 112.

Кога започнаха симптомите Ви (дата, час): _______________
Спомняте ли си място или контакт, където бихте могли да се заразите (контакт с
продължителност над 15 минути на разстояние до 2 метра)? Премислете периода от
последните две седмици преди появата на симптомите.
________________________________________________________________________
С кои лица сте били в близък контакт в периода, започващ от едно денонощие (24
часа) преди появата на симптомите до този момент (контакт с продължителност над
15 мин. на разстояние до 2 метра)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
Ходихте ли на работа? Кои са Вашата професия и работно място?
________________________________________________________________________
За допълнителна информация www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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