Що означають результати тесту на COVID-19
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Існують два типи тестів на COVID-19.
1. Під час тесту на віруси беруть мазок з носа, щоб перевірити, чи є у Вашому організмі вірус.
2. Під час тесту на антитіла перевіряють Вашу кров на наявність ознак минулої інфекції.

Якщо у Вас симптоми COVID-19
Тип тесту

Результат
тесту

+
Вірусний

Що робити, щоб захистити людей, що Вас оточують

Залишайтеся вдома
Відповідайте на Якщо Вам стане
протягом щонайменше
телефонні
погано,
10 днів з моменту,
дзвінки від
зателефонуйте
коли Вам стало
працівників
до лікарні.
погано, і ще 3 дні після
системи
того, як Вам стане
охорони здоров’я.
краще і температура
стане нормальною.

У Вас COVID-19.

Позитивний

Негативний

Антитіла

Що це означає

+
Позитивний

Можливо, у Вас COVID-19.
У третині випадків негативний тест
є помилковим.
Можливо, у Вас був COVID-19.
Близько половини позитивних
результатів є помилковими.
Навіть якщо у Вас позитивний
результат тесту, це не означає, що
Ви захищені від вірусу.

Залишайтеся вдома
Відповідайте на
Якщо Вам стане
протягом 3 днів після телефонні дзвінки
погано,
того, як Вам стане
від працівників
зателефонуйте до
краще. 1
системи
лікарні.
охорони здоров’я.

Якщо Ви досить тісно контактували з хворим на COVID-19, вважатиметься, що у Вас може бути COVID-19, і працівники системи охорони здоров’я
попросять Вас не виходити з дому протягом 10 днів – навіть якщо у Вас негативний результат тесту.
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Негативний

Ви, мабуть, не хворіли на COVID19.

Якщо у Вас відсутні симптоми COVID-19
Тип тесту

Результат
тесту

+
Позитивний

Що це означає

Що робити, щоб захистити людей, що Вас оточують

У Вас COVID-19.
У Вас можуть виникнути, а можуть і
не виникнути симптоми.

Вірусний

Негативний

+
Антитіла

Позитивний

Негативний

У Вас може бути, а може й не бути
COVID-19. Негативний результат
тесту може бути помилковим і не
означає, що Ви захищені від
інфекції.
Можливо, у Вас був COVID-19.
Близько половини позитивних
результатів є помилковими.
Навіть якщо у Вас позитивний
результат тесту, це не означає, що
Ви захищені від вірусу.
Ви, мабуть, не хворіли на COVID19.

Залишайтеся
вдома
протягом 10 днів.

Відповідайте на
телефонні дзвінки
від працівників
системи охорони
здоров’я.

Якщо Вам
стане погано,
зателефонуй
те до лікарні.

Тримайтеся на
відстані принаймні
шести (6) футів (2
м) від людей, з
якими Ви не
живете разом.2

У громадських
місцях носіть
покриття на
обличчя

Часто мийте
руки.

Прикривайтеся,
коли кашляєте
і чхаєте.

Не торкайтеся
свого обличчя.

Якщо Ви досить тісно контактували з хворим на COVID-19, Вас будуть вважати особою, що підлягає моніторингу на COVID-19, і працівники системи
охорони здоров’я попросять Вас не виходити з дому протягом 14 днів – навіть якщо у Вас негативний результат тесту.
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Якщо Вам стане погано, зв'яжіться зі своїм лікарем,
поверніться додому та самоізолюйтеся.
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