Traduções para folheto do kit
de teste à COVID-19 em casa.

Kit de teste à COVID-19 em casa
Cada kit de teste à COVID-19 contém
dois testes rápidos de antigénio que
conferem resultados em 15 minutos.

Quem pode usar o teste?

Os testes podem ser usados por qualquer pessoa com
mais de 2 anos de idade. Os adultos devem realizar os
testes nas crianças com menos de 15 anos.

Não utilize os testes em crianças com
idade inferior a 2 anos.

Quando devo fazer o teste?
Tenho sintomas de COVD-19 – febre,
tosse, falta de ar, dores musculares,
dor de cabeça, perda de paladar/olfato,
garganta seca, corrimento ou congestão
nasal.

Testar no período de 7 dias após
sentir os sintomas. Se o primeiro
teste for negativo e os sintomas
não melhorarem, repetir o teste
passados 1 a 2 dias.

Tive contacto com alguém com
COVID-19 – Estive a menos de 2
metros de alguém com COVID-19
durante pelo menos 15 minutos.

Testar no período de 5 dias após
a exposição.

Qual a data de validade do meu teste?
Em março, a FDA concedeu um período de extensão de três meses para todos os testes rápidos antigénio à
COVID-19 iHealth com datas de validade de ou antes de 2022-09-29 (AAAA-MM-DD). Exemplo: Se a data de
validade impressa na sua caixa indicar 2022-05-21 (AAAA-MM-DD), a data de validade atualizada é 2022-08-21
(AAAA-MM-DD). Para mais informações, https://ihealthlabs.com/pages/news#expiration.
OHA 4033 (04/20/2022) PORTUGUESE

O que devo fazer se
testar positivo?

O que devo fazer se
testar negativo?

Um teste positivo exibe uma
linha C e uma linha T. Por favor
tenha em atenção que a linha T
pode ser ténue.

Um teste negativo exibe
apenas uma linha C.

Deve ficar em casa e afastado de outras pessoas,
incluindo a sua família, durante pelo menos cinco
dias. Se tiver sintomas, deve isolar-se até 24 horas
após estes desaparecerem totalmente, sem a ajuda
de qualquer medicação.

Continue a praticar um
comportamento seguro, como
usar uma máscara, lavar as
mãos e ficar a pelo menos
2 metros de distância de outras
pessoas. Se os sintomas não
melhorarem, mantenha-se em
isolamento e teste novamente
passados 1 a 2 dias.

Se precisar de assistência, aceda a
Oregon.gov/positivecovidtest.
Ou ligue para o número 866-917-8881, de 2ª a 6ª,
entre as 8h00 e as 18h00, e aos sábados, entre as
10h00 e as 16h00.

Tenho de reportar os meus resultados?
Não, não precisa de reportar o resultado do teste. Se precisar de assistência, aceda a
Oregon.gov/positivecovidtest. Ou ligue para o número 866-917-8881, de 2ª a 6ª, entre as 8h00 e as 18h00,
e aos sábados, entre as 10h00 e as 16h00.

Quão eficaz é o teste?
Os resultados falsos negativos são comuns. Um resultado negativo não significa que a pessoa não
esteja infetada com COVID-19.

Como devo descartar estes testes?
Os testes usados podem ser deitados no lixo comum.

Para obter mais informações, https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing
Para mais informações sobre os Testes Rápidos de Antigénio iHealth, aceda a
https://ihealthlabs.com/es/pages/ihealth-covid-19-antigen-rapid-test-details.

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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