Lectură ușoară pentru teste PCR acasă

Cum să faceți un
test PCR pentru
coronavirus
(COVID-19) acasă
Trebuie să citiți tot acest ghid înainte
de a începe testul

DESCHIDEȚI
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Acest ghid cu lectură ușoară este doar
pentru testul PCR – acesta este testul care

trebuie expediat.
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De ce trebuie să vă testați
pentru coronavirus (COVID-19)
COVID-19 este o afecțiune
care a ajuns în toată lumea.

Unii oameni se simt foarte
rău când suferă de COVID-19.
Alții nu se simt deloc rău.

Vrem să vă testați pentru că
puteți avea COVID-19. Testul
ne va spune dacă aveți sau nu.
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Verificați dacă trebuie să vă
înregistrați testul
Este posibil să vă fi înregistrat noi setul
de testare înainte de expediere.
Când vă comandați setul de testare,
vă vom comunica printr-un mesaj e-mail
dacă setul este înregistrat sau nu.
Dacă nu a fost înregistrat, trebuie să îl
înregistrați. Vă vom spune cum să faceți
acest lucru.

Dacă a fost înregistrat deja,
pe cutia exterioară va fi lipită
o etichetă cu textul
„Set înregistrat” (Registered Kit).
Nu trebuie să vă înregistrați setul
dacă are o astfel de etichetă.
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Cum să vă înregistrați setul
de testare

119

Dacă setul dvs. nu a fost înregistrat,
trebuie să îl înregistrați înainte de
a face testul.
Pentru înregistrare online, accesați:
www.gov.uk/register-home-test
Dacă nu puteți face înregistrarea
online, apelați 119 și îl înregistrăm noi.

Veți avea nevoie de:
Tracked

24

1. ID-ul dvs. de comandă - acesta se
regăsește în e-mail-ul trimis de noi.
2. 	numărul de sub codul de bare de
la poștă (Royal Mail) - pe eticheta
de retur plătit anticipat.
	
de sub codul de bare
3. numărul
al setului de testare - pe prima
pagină a broșurii de instrucțiuni
și pe tubul de plastic, punga
transparentă și cutia de retur.
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Puteți face testul singuri sau puteți
cere ajutor.

30

minute

Testul durează aproximativ
30 minute.

Nu consumați băuturi sau
alimente cu 30 minute
înainte de testare.

După ce încheiați testul, trebuie să ni-l
returnați.
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PRIORITY
POSTBOX
PRIORITY POSTBOX

Îl puteți pune într-o cutie
poștală cu prioritate (priority
postbox) sau puteți cere cuiva
să îl pună pentru dvs.

SATURDAY
& SUNDAY

Dacă acest lucru prezintă
dificultăți, puteți chema un curier
să îl ridice de acasă.

E fe c t u a ț i
t e s t u l, i
re t u r n a ț
te s t u l

Trebuie să îl returnați în aceeași zi
în care efectuați testul.
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Cum să găsiți o cutie poștală cu
prioritate sau să chemați un curier
Puteți găsi cutia poștală cu prioritate
cea mai apropiată și ultima oră de
expediere pe site-ul Royal Mail:
www.royalmail.com/services-near-you

De asemenea, puteți suna la poștă
la 0345 266 8038 de luni până
vineri, de la 08:00 la 16:00.
Acest apel poate fi contra cost.
Puteți afla cât va costa pe pagina
GOV.UK: www.gov.uk/call-charges
Trebuie să vă știți adresa completă,
inclusiv codul poștal. Dacă nu îl
cunoașteți, cereți cuiva să vi-l scrie.
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Dacă nu ajungeți la o cutie poștală
cu prioritate, putem trimite un
curier să preia testul de acasă
de la dvs.
Cauzele pot fi:

•	este prea departe de mers
pe jos

•	nu vă simțiți bine și trebuie
să stați acasă

•	vi s-a spus să vă protejați și izolați,
deci nu puteți pleca de acasă

119

Dacă aveți nevoie de un curier,
sunați-ne la 119. Trebuie să
ne sunați cu o zi înainte de
a efectua testul.

Testul dvs. va fi ridicat între
08:00 și 16:00 în ziua în care efectuați testul.
Nu vă putem comunica ora exactă.
Trebuie să terminați testul înainte
de 8 dimineața.
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Despre test
Testul este rapid și nu doare.
Va trebui să recoltați probe
cu bețișorul de pe amigdale
și din nas.
Ulterior, puneți bețișorul într-un
tub mic și trimiteți-l înapoi nouă.

PCR Test Kit Guide

COVID -19
Home test instructions
This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it.
Keep this booklet as a record of your test.
Test kit barcode:

Name:

Before you start

30

mins

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

• Read these instructions carefully before you start.
• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.
• Your details have been linked to this test kit. It should not be taken by
anyone else.
• This booklet is available online and in other formats including
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.
TC2295 SEPT 21
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Puteți urmări aici un clip
video despre cum să faceți
un test cu un bețișor:
www.gov.uk/pcr-home-test
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Ce conține setul de testare
Lucrurile de care veți avea nevoie pentru
test vor fi într-o pungă. Acesta se numește
set de testare.
Înainte de a începe, trebuie să:
1. găsiți o suprafață plană, cum ar fi o masă
2. o eliberați, curățați și uscați
3. puneți toate lucrurile din setul
de testare pe ea

Dacă lipsesc lucruri sau par în neregulă,
sunați-ne la 119 și vă trimitem un test nou.
Faceți testul când primiți setul cel nou.
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În setul de testare trebuie să fie 6 lucruri.

Sigiliu de
siguranță

DESCHIDEȚI

1

Un bețișor într-un
pachet. Un bețișor este
o tijă cu un vârf de vată
moale la un capăt.

2

Un tub de plastic cu o mică
cantitate de lichid înăuntru.

3

O pungă transparentă
mică.

4

O dischetă albă din
material moale.

5

O cutie în care să ne
trimiteți testul.

6

Un sigiliu de siguranță de
aplicat pe cutie. Aplicați
sigiliul doar când sunteți
gata să expediați cutia.
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Pregătiți-vă de testare

Suflați-vă nasul într-un șervețel.
Aruncați șervețelul la coș.

20

secunde

Spălați-vă mâinile cu săpun
și apă sau dezinfectant timp
de 20 secunde.

Deșurubați vârful din tubul
de plastic și puneți-l pe masă.
Asigurați-vă că țineți tubul în
poziție verticală; îl puteți pune
într-o cană sau pahar pentru
a vă asigura că nu cade.
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DE

Deschideți pachetul la capătul
opus celui cu vată și scoateți
bețișorul cu atenție.
Asigurați-vă că îl țineți de
capătul cu bețișor.

Nu atingeți nimic altceva cu
capătul cu vată, rezultatele
dvs. pot fi afectate.
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Cum să vă luați probe
de pe amigdale
Priviți într-o oglindă, deschideți
gura și găsiți amigdalele.

Amigdalele sunt acele părți
moi de pe lateralele interiorului
gâtului dvs.
Unor persoane le este destul de
dificil. Puteți cere ajutorul cuiva.
Dacă nu aveți amigdale,
recoltați probe cu bețișorul din
locul în care erau înainte.
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Frecați încet vata de amigdale.
Frecați fiecare amigdală de 4 ori.

4x

4x

Poate fi puțin ciudat, dar nu doare.
Dacă nu puteți recolta probe
cu bețișorul de pe amigdale,
le puteți recolta din nări.
Vă vom spune cum să faceți
acest lucru pe pagina următoare.

Nu atingeți nimic altceva cu
capătul cu vată, rezultatele dvs.
pot fi afectate.
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Cum să vă luați probe din nas

Folosiți același bețișor pentru
a lua probe din nas.

Dacă aveți piercinguri în nas
sau ați avut sângerări nazale,
recoltați din cealaltă nară.

Dacă aveți piercinguri în
ambele nări, trebuie să scoateți
piercingul dintr-o nară și să
recoltați din aceea.
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Introduceți bețișorul în nară
și împingeți-l ușor în sus.

Opriți-vă când simțiți că vă
atinge interiorul nării.

Rotiți încet bețișorul de 10 ori
în nară.

Dacă nu recoltați probe din gât,
trebuie să recoltați probe și din
cealaltă nară.

10 x
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Ce trebuie să faceți
în continuare
Puneți bețișorul în tubul de
plastic. Capătul moale din vată
trebuie să intre în lichidul
de pe fund.

Rupeți capătul bețișorului astfel
încât acesta să intre în tub fără
să se îndoaie.

Înfiletați bine capacul tubului
și verificați dacă s-a prins
corect.

20

secunde

Spălați-vă mâinile cu săpun
și apă timp de 20 secunde.
În locul lor, puteți folosi și
dezinfectant de mâini.
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Cum să vă împachetați setul
de testare
Puneți discheta albă și tubul
de plastic împreună în punga
transparentă.
Scoateți ușor aerul din pungă.
Dezlipiți banda de la partea
de sus a pungii, pliați peste
aceasta și sigilați.

Formați cutia în care să
ne trimiteți testul. Există
instrucțiuni imprimate
pe cutie care vă arată
ce trebuie să faceți.

20

Puneți punga transparentă
cu bețișorul de testare în
interiorul cutiei.

Închideți cutia și sigilați-o
închisă cu sigiliul de
siguranță.

Acum trebuie să trimiteți setul
de testare prin poștă sau să
așteptați curierul să vină să
îl ridice.
Dacă îl trimiteți prin poștă,
folosiți o cutie poștală cu
prioritate.
PRIORITY
POSTBOX
PRIORITY POSTBOX

SATURDAY
& SUNDAY

Asigurați-vă că îl expediați
înainte de ultima oră
acceptată pentru expediere.
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Când primiți rezultatele

12
119

Ar trebui să primiți rezultatele
în 2 zile, dar poate dura și mai
mult.

Veți primi rezultatele testelor
prin SMS și e-mail.
Ne puteți apela la 119 pentru
a afla rezultatele:
• dacă nu folosiți o căsuță de
e-mail sau un telefon mobil
• dacă nu ați primit rezultatele
în 5 zile

Trebuie să stați acasă până
primiți rezultatele.
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Dacă rezultatul este negativ,
acest lucru înseamnă că probabil
nu aveți COVID-19.
Puteți ieși din casă și întâlni alți
oameni.
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Dacă rezultatul este pozitiv,
acest lucru înseamnă că probabil
aveți COVID-19.

Dacă vă simțiți mai rău după ce faceți testul
și nu vă simțiți mai bine în termen de 7 zile,
accesați NHS 111 online la www.111.nhs.uk
sau sunați la 111.
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Unde să apelați la ajutor
și sfaturi despre COVID-19

119

Pentru ajutor și sfaturi privind
testul, ne puteți suna la 119,
între 07:00 și 23:00.
Dacă vă simțiți mai rău sau nu vă
simțiți mai bine după 7 zile sau dacă
vă simțiți foarte rău, contactați
NHS 111 în orice moment.
Toate apelurile sunt gratuite de
pe orice telefon. În caz de urgență,
sunați la 999.
Puteți folosi aplicația Be My Eyes
pentru a primi ajutor de la
personalul instruit al NHS Testare
și Urmărire (Test and Trace).

Descărcați aplicația, mergeți la rubrica
Ajutor Specializat (Specialized Help)
și selectați NHS Test and Trace de
la categoria Sănătate Personală
(Personal Health).
Pentru mai multe informații privind
COVID-19, mergeți la site-ul nostru web:
nhs.uk/coronavirus
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