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COVID-19 Community Testing Centre

Mulțumim că v-ați prezentat astăzi

Ne veți ajuta să identificăm persoane din zonă 
care nu prezintă simptomele infecției cu 
COVID-19, dar care prezintă risc de infecție și 
ar putea răspândi virusul fără să fie conștiente 
de acest lucru. Acest lucru ne va ajuta să 
prevenim transmiterea virusului și să oprim 
răspândirea.

Testarea

Testul pe care vi-l faceți astăzi se numește test de flux 
lateral.
Vă vom ruga să vă înregistrați folosindu-vă telefonul 
mobil. Dacă nu dețineți unul, vă vom ajuta noi să vă 
înregistrați.
Veți fi direcționat(ă) către o cabină unde veți primi 
instrucțiuni referitoare la testare.
Faceți testul singur(ă) cu un tampon pe amigdale și 
în nas. Puneți tamponul într-un tub și oferiți-l unui 
membru al personalului care îl va duce la analiză.
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După ce faceți testul

Mergeți direct acasă și așteptați acolo rezultatul testului. Nu 
mergeți la cumpărături sau nu faceți alte activități până nu 
primiți rezultatul testului.

Veți primi rezultatul testului în aproximativ două ore deși 
poate fi și mai repede sau ar putea dura mai mult la ore 
aglomerate.

Dacă nu aveți un telefon mobil sau dacă ar fi dificil să reveniți 
la centrul de testare, un membru al personalului vă va cere 
să așteptați într-o zonă desemnată. Așteptați aici până când 
un membru al personalului vă va comunica rezultatul testului. 
Veți primi rezultatul testului.

Dacă rezultatul testului este ‘negativ’

Acest lucru ar însemna că este posibil să nu fi prezentat risc de a 
transmite infecția când vi s-a făcut testul. Acest lucru nu 
înseamnă că nu veți face în viitor COVID-19 și există încă șansa 
să incubați virusul. Trebuie să respectați în continuare toate 
orientările în vigoare la nivel național precum izolarea la domiciliu 
și distanțarea fizică.
Mulțumim încă o dată pentru ajutor.
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Dacă rezultatul testului este ‘nul’

Acest lucru înseamnă că nu ne putem pronunța dacă este pozitiv sau 
negativ. Va trebui să faceți un alt rest cât mai repede posibil la acest 
centru de testare.

Va trebui să intrați în auto-izolare până când veți afla rezultatul 
testului.

Dacă alegeți să nu mai faceți un test de control, vi se va impune 
auto-izolarea.

Dacă rezultatul testului este ‘pozitiv’
Acest lucru înseamnă că este posibil să prezentați risc de infecție și 
vă vom cere să faceți ce se numește testul PCR pentru a confirma 
rezultatul pozitiv al testului.
Testul PCR este considerat testul cel mai precis de detectare a 
infecției. Dacă sunteți la domiciliu și ați primit primele rezultate la 
test prin sms, un membru al echipei vă va suna pentru a stabili ca 
dvs. să reveniți la testul de testare pentru un test PCR pentru a 
confirma rezultatul pozitiv.
În mod ocazional, acest test PCR ne va arăta că testul flux lateral 
mai rapid a generat un rezultat fals pozitiv. Nu dorim ca dvs. să vă 
auto-izolați dacă nu trebuie neapărat, prin urmare recomandăm să 
reveniți pentru un al doilea test. Vă rugăm să nu folosiți transportul 
public când reveniți la centrul de testare. Putem oferi asistență 
privind revenirea la locație dacă este cazul.
Va trebui să intrați în auto-izolare până când veți afla rezultatul 
testului PCR. Dacă alegeți să nu mai faceți un test de control, vi se 
va impune auto-izolarea.
Acest rezultat al testului PCR va fi disponibil în aproximativ 48 de 
ore.
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Dacă rezultatul testului dvs. PCR este ‘pozitiv’

Trebuie să intrați în auto-izolare timp de zece zile de la data 
testului dvs. PCR.

Ulterior, echipa Test and Protect (Testează și Protejează) vă va 
contacta și vă va cere identificarea oricăror persoane apropiate 
de contact cu care e posibil să fi intrat în contact.

Fiecare persoană din locuința dvs. și orice alți contacți apropiați 
vor trebui să intre în auto-izolare timp de 10 zile de la data 
testului dvs. PCR.

Dacă rezultatul testului dvs. PCR este ‘negativ’
Acest lucru înseamnă că este posibil să nu fi prezentat risc de a 
transmite infecția când vi s-a făcut testul. Acest lucru nu 
înseamnă că nu veți face în viitor COVID-19 și există încă 
șansa să incubați virusul. Trebuie să respectați în continuare 
toate orientările în vigoare la nivel național precum izolarea la 
domiciliu și distanțarea fizică.

Informații și asistență în materie de auto-izolare
Auto-izolarea înseamnă să rămâneți în permanență acasă, fără 
a primi vizite din partea altor persoane din afară.
•Nu fugiți la magazine chiar dacă purtați mască
•Nu mergeți la școală sau grădiniță
•Nu scoateți câinele la plimbare
•Nu permiteți accesul unor persoane în casa dvs. de exemplu 
pentru a vă aduce cumpărături
Auto-izolarea ar putea însemna că aveți nevoie de sprijin 
suplimentar pentru dvs. și membrii casei dvs..
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Asistență la centrul de testare
Personal specializat este disponibil la locație pentru a oferi 
ajutor practic.
Vor fi disponibili angajați care să informeze privind accesul la 
diferite tipuri de sprijin financiar care include:
•Granturi de sprijin privind auto-izolarea - ajutor financiar pentru 
a respecta nevoile dvs. de bază în timpul auto-izolării când nu 
puteți munci
•Granuri pentru situații de criză - dacă nu respectați criteriile 
pentru Granturi de sprijin privind Auto-izolarea
•Grant de dificultate al Consiliului Fife
În plus, personalul vă poate ajuta să accesați linia de asistență 
a Comunității COVID care este disponibilă 24/7.

Linia de asistență a Comunității Covid  - 0800 952 0330
sau prin email - covid.communityhelpline@fife.gov.uk

Acest lucru vă oferă sprijin privind cumpărarea de alimente, 
medicamente, finanțe și confortul sănătății psihice.
Vor fi puse la dispoziție și pachete de alimente astfel încât să 
puteți merge direct acasă fără a vă mai face griji în legătură cu 
mersul la cumpărături pentru a face provizii.
Dacă aveți nevoie de acest tip cde ajutor, cereți-l la Recepția 
noastră de asistență. Întregul sprijin este confidențial.
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Link-uri cheie de asistență

Dacă vă faceți griji în legătură cu starea dvs. de sănătate 
psihică, consultați
clearyourhead.scot
Dacă vă faceți griji în legătură cu starea de sănătate 
psihică a copilului dvs., consultați parentclub.scot
Dacă sunteți afectat(ă) de violență domestică, apelați 
numărul 0800 027 1234 say consultați sdafmh.org.uk



Pentru mai multe informații referitoare la 
programul nostru de testare comunitară, 
consultați 
www.nhsfife.org/communitytesting 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să discutați cu 
un membru al personalului.

OPRIREA RĂSPÂNDIRII 
ÎNCEPE
CU FIECARE DIN NOI


