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Ce urmează după testul de coronavirus?
Ați fost testat pentru COVID-19, vi s-a făcut un test pentru o posibilă infecție cu noul coronavirus. Eșantionul
va fi testat pentru infecția cu coronavirus.
Acest ghid va servi, de asemenea, ca dovadă a testării dvs. pentru coronavirus, dacă acest formular este
tipărit, datat și are un ID de la locul eșantionării.
Data prelevării: ___/___ 2021
Cod numeric personal

Rămâneți acasă până la confirmarea rezultatelor
Veți primi rezultatele testului în aproximativ o zi. Pentru a-i proteja pe ceilalți, trebuie să rămâneți acasă cel
puțin până la confirmarea rezultatelor testului. De exemplu, nu este recomandat să mergeți la cumpărături
sau la farmacie.
Membrii familiei care sunt asimptomatici nu trebuie să stea în carantină până când primiți rezultatele testului,
dar ar trebui să se adreseze angajatorului pentru a afla dacă pot să meargă la locul de muncă.
Dacă aveți dificultăți în a obține ajutor pentru cumpărături sau pentru procurarea celor necesare de la
farmacie, vă rugăm să vă adresați persoanelor abilitate de la Asistența socială și de sănătate. Putem să vă
acordăm sprijin. La nevoie, puteți apela numărul de telefon pentru Coronavirus al Asistenței sociale la 09
310 21175.

Dacă rezultatul testului este pozitiv, adică sunteți infectat cu coronavirus
Veți primi un mesaj în care va scrie ”Koronatestisi on positiivinen, eli sinulla on koronavirustartunta
(Rezultatul testului dvs. este pozitiv, s-a despistat o infecție cu coronavirus)”. Vom trimite rezultatele atât
seara, cât și la sfârșitul săptămânii.
Veți primi, de asemenea, un SMS cu un link către formularul online. Vi se vor solicita detalii legate de starea
dvs. Puteți accesa formularul dacă vă autentificați pe contul dvs. de pe suomi.fi După completarea
formularului, veți primi prin SMS un cod de alertă pentru coronavirus, dacă utilizați aplicația. Veți primi
mesajul în intervalul orar 8:00-20:00. Codul este valabil timp de 4 ore. După expirarea acestui interval de
timp, codul poate fi obținut și apelând linia pentru persoanele aflate în izolare.
Dacă nu puteți completa formularul electronic, vă rugăm să răspundeți întrebărilor din acest ghid, aflate pe
verso.
Vom păstra legătura cu dvs. în ceea ce privește decizia de izolare și depistare a infecției. Apelul va fi
efectuat de pe un număr de telefon privat. Mai multe informații despre izolare la adresa:
www.hel.fi/eristysohje.

Dacă rezultatul testului este negativ, adică nu aveți infecție cu noul coronavirus
Veți primi un mesaj cu textul „Koronatestisi tulos oli negatiivinen eli näytteessä ei ilmennyt koronavirusta”
(Rezultatul testului dvs. este negativ, adică nu a fost depistată o infecție cu coronavirus în proba prelevată).
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Cu toate acestea, este important să rămâneți în carantină atât timp cât aveți simptome. Copilul poate reveni
la grădiniță atunci când simptomele s-au ameliorat în mod evident.
Dacă vi s-a prelevat proba pe durata carantinei, un rezultat negativ al testului nu va anula decizia de a
rămâne acasă până la sfârșitul perioadei de carantină. Trebuie să rămâneți acasă până la finalul perioadei
de carantină.
Dacă aveți nevoie de o dovadă în limba engleză pentru un rezultat negativ al testului, o puteți obține de la
adresa koronatietoni.fi.

Dacă aveți o stare de rău și simțiți că nu vă puteți descurca acasă
Apelați serviciile locale din Helsinki pentru consiliere privind coronavirusul (zilnic în intervalul 08:00-18:00),
tel. 09 310 10024, iar în afara programului apelați Serviciul de urgențe, tel. 116 117. În cazul unei urgențe
care vă poate pune viața în pericol, apelați numărul de urgență 112.

Completați formularul electronic pe care l-ați primit prin SMS sau completați următoarele
informații, dacă ați fost testat pozitiv pentru coronavirus

Când au început simptomele (data, ora): ________________
Ați vizitat sau ați fost în contact cu o persoană posibil infectată (contact mai lung de 15
minute la o distanță mai mică de 2 metri)? Gândiți-vă la ultimele două săptămâni înainte
de apariția simptomelor.
________________________________________________________________________
Cu cine ați intrat în contact apropiat (contactul apropiat este o întâlnire care durează mai
mult de 15 minute, la o distanță mai mică de 2 m) cu două zile (48 de ore) înainte de
apariția simptomelor și până în prezent?
________________________________________________________________________
Ați fost la locul de muncă? Care este ocupația și locul dvs. de muncă?
______________________________________________________________________

Informații suplimentare www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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