ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ТЕСТУВАННЯ

НА COVID-19
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Як трапляються тести?
Якщо Ви маєте симптоми на COVID-19 або мали близький контакт з кимось, у
кого є COVID-19, ви повинні шукати, як пройти тест. Люди, шукаючi, як пройти
тест, сперш мають контактувати лiкаря.

Відвідайте лікаря
Люди оцiнюються особисто
або за телефоном їхнім
лiкарем на симптоми COVID19. Ґрунтуючись на
керiвництвi Департамену
охорони здоров’я штату
Вашингтон, лiкар визначає, чи
тест є рекомендовано.

ВЗЯТТЯ МАЗКА З НОСА
Якщо лікар визначить
необхідність проведення тесту
на COVID-19, він візьме мазок із
носа пацієнта або пояснить
йому, як це зробити самостійно.

ПЕРЕДАВАННЯ МАЗКА В
ЛАБОРАТОРІЮ
Набір для тестування зі взятим
мазком передається в
лабораторію для проведення
аналізу.

ПОВЕРНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
АНАЛІЗУ ПАЦІЄНТОВІ
Якщо результат тесту
позитивний, про це
повідомляється Public Health
— Seattle & King County
(Департамент охорони
здоров’я м. Сіетл і округу Кінг).
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Яким чином я можу одержати
теста?
Кожний, хто має симптоми COVID-19, або близький контакт iз кимось
хворим на COVID-19, має бути протестовано негайно. Як одержати
теста, залежно вiд того, хто Ви є. Пріоритетні групи, такi, як, першi
вiдповiдачi, медичнi робiтники та особи, мешкаючi в густонаселених
мiсцях, як притулки, установи довготривалого лiкування, мають особливі
доступи для тестування, нiж загальносуспiльнi, через iх пiдвищений
ризик..

СПІВРОБІТНИКИ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ
Співробітники екстрених служб, зокрема
працівники поліції та служби швидкої
медичної допомоги, за появи в них
симптомів COVID-19 повинні звернутися до
санітарного інспектора за місцем роботи.
Буде створено спеціальні умови для
оперативного проведення тесту, щоб
співробітники екстрених служб могли
якомога швидше повернутися до роботи.

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ
Медичні працівники, які відчувають
симптоми COVID-19, повинні звернутись
у відділ надання медичної допомоги
працівникам за місцем роботи або до
свого лікаря з проханням надати
можливість пройти тест.

ОСОБИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ АБО
ПРАЦЮЮТЬ У МІСЦЯХ ВЕЛИКОГО
СКУПЧЕННЯ ЛЮДЕЙ
Особи, які проживають або працюють
у місцях великого скупчення людей,
як-от у закладах тривалого догляду
чи притулках для бездомних, можуть
звернутися до служби надання
медичної допомоги у відповідному
закладі, де особам із симптомами
COVID-19 буде надано підтримку й
можливість безпечно зробити тест.
Люди, що хворiють
Якщо Ви не пiдпадаєте жодноі з
цих груп та вiдчуваєте симптоми
COVID-19 чи мали близький контакт
із кимось, хто має COVID-19,
зателефонуйте Вашому лiкаревi.
Навіть , якщо Ваш лiкар не робить
тестування, вони можуть
обговорити Вашi симптоми з Вами i
допомогти Вам знайти тест та
догляд.

Цього iнфографiка було переглянуто 12 травня
2020 року. Ція іформацiя може бути змiнено. За
додатковою iнформацiєю вiдвiдайте нашу вебсторінку про COVID :
https://www.kingcounty.gov/covid/ukrainian.
Якщо ви маєте запитання щодо COVID-19, у King
County Coronavirus Call Center (кол-центрі округу Кінг,
присвяченому коронавірусу) до ваших послуг доступні
перекладачі. Щоб скористатися послугами
перекладача, зателефонуйте за номером 206-477-3977.

