DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

FAQ do Inquérito de Casos de COVID-19


Todas as pessoas que tenham testado positivo à COVID-19 no Estado de Oregon
devem responder ao inquérito. Se tens menos de 15 anos de idade, pede a um
dos teus pais/tutores que preencha o formulário contigo.



O inquérito está disponível em 12 idiomas.



É necessário ter acesso à internet para responder ao Inquérito de Casos de
COVID-19. Se não tiver acesso à internet ou quiser ter ajuda em directo, contactenos através do número 866-917-8881 para falar com um profissional de saúde.



O tempo médio para responder ao inquérito varia entre os 20 a 45 minutos.

P. O que devo fazer se testar positivo?


Isole-se.



Informe as pessoas que lhe são mais próximas e qualquer pessoa com quem
tenha estado em contacto próximo recentemente.



Tem dúvidas, ou precisa de ajuda? Telefone para o número 866-917-8881 para
falar com um profissional de saúde.



Responda ao Inquérito de Casos de COVID-19.

P. O que é o Inquérito de Casos de COVID-19?
É um inquérito para as pessoas que testaram positivo à COVID-19. Faz as mesmas
perguntas colocadas pelos profissionais de saúde quando telefonam às pessoas que
testaram positivo. Ao disponibilizar este inquérito online, isso permite à Autoridade de
Saúde do Estado de Oregon (OHA) recolher os mesmos dados que temos estudado
desde o início da pandemia sobre a forma como a COVID-19 está a afectá-lo a si e à
sua comunidade.
P. Por que devo responder a este inquérito?
O inquérito é voluntário. As suas respostas sinceras ajudam-nos a compreender a
forma como o vírus se está a deslocar pela sua comunidade e proporcionam recursos
às pessoas que mais deles necessitam para se manterem saudáveis.

OHA 3898K (1/11/2022) PORTUGUESE

1 de 2

P. Quanto tempo vai demorar?
20 a 45 minutos, dependendo dos tipos de actividade que realizava antes e depois de
adoecer, bem como do seu próprio histórico de saúde.
P. Por que estamos a mudar de chamadas telefónicas para um inquérito de casos
online?
A saúde pública local tem tentado contactar todos os casos, mas uma vez que o
número de casos aumentou e cada vez mais pessoas estão a fazer o teste em casa,
o número de pessoas a que conseguimos chegar está a diminuir. Queremos pedir-lhe
que nos ajude a recolher estes dados importantes através de um inquérito online,
para que o número limitado de funcionários de saúde pública existentes possa seguir
a nova prioridade de investigar surtos de alto risco e prestar outros serviços vitais de
saúde pública.

Acessibilidade do documento: Para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que
falem outra língua que não inglês, a OHA pode fornecer informação em formatos
alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte a
Unidade de Comunicações da COVID-19 (COVID-19 Communications Unit) através do
número de telefone 1-971-673-2411, 711 TTY ou
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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