REZULTATUL MEU LA TESTUL RAPID ESTE
POZITIV – CE TREBUIE SĂ FAC ACUM?
Stimate cetăţean,
Aţi efectuat o testare pentru detectarea Coronavirus SARS-CoV- 2 cu ajutorul unui test antigen,
rapid şi rezultatul dvs. a ieşit pozitiv. Din aceste teste fac parte testele antigen efectuate de terţi
calificaţi sau supravegheate de persoane adecvate. Nu sunt incluse aici autotestele efectuate în mod
individual şi nesupravegheate de terţi.
În continuare, veţi afla ce se ia în considerare în cazul unui rezultat pozitiv al testului.

1. Intraţi în izolare (carantinare)!
• Dacă aţi primit un rezultat pozitiv la testul rapid antigen, deplasaţi-vă imediat, pe drumul cel mai scurt,
spre casa/locuinţa dvs.!
• Chiar dacă nu aveţi simptome, se consideră că puteţi infecta alte persoane. În multe cazuri, infecţiile
Coronavirus evoluează fără simptome.
• Părăsiţi locuinţa sau casa numai în situaţii de urgenţă medicală sau pentru urgenţe de altă natură. Dacă
aveţi o grădină sau un balcon, puteţi să staţi acolo singur.
• Evitaţi contactul direct cu alte persoane din casa dvs. Dacă este posibil, staţi în camera dvs. – chiar şi
atunci când luaţi masa. Nici dumneavoastră şi nici membrii gospodăriei dumneavoastră nu au voie să
primească vizite.
• Purtaţi o mască dacă intraţi în contact cu alte persoane din gospodăria dvs. Aerisiţi cu regularitate toate
încăperile din locuinţă.
• Izolarea dvs. se încheie de obicei în 14 zile de la rezultatul testului sau de la debutul simptomelor.
• Dacă aveţi simptome specifice sau dacă simptomele se înrăutăţesc, contactaţi medicul de familie sau
Serviciul medical de urgenţă prin telefon!

2. Informaţi-vă membrii gospodăriei!
• Comunicaţi cât mai repede posibil tuturor membrilor gospodăriei că aţi fost testat pozitiv.
• Membrii gospodăriei dumneavoastră trebuie, de asemenea, să intre în carantină imediat după ce au luat
cunoştinţă de rezultatul dumneavoastră pozitiv, cu excepţia cazului în care se poate dovedi că au
contractat COVID-19 în ultimele şase luni sau că au fost vaccinaţi complet şi nu au primit o dispoziţie
contrară din partea autorităţii competente.
• De asemenea, nici membrii gospodăriei nu pot părăsi locuinţa sau casa decât în situaţii de urgenţă
medicală sau pentru urgenţe de alt tip. Dacă aveţi o grădină sau un balcon, dvs. şi membrii familiei dvs.
puteţi sta acolo singuri.
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• Carantina pentru membrii gospodăriei dvs. se încheie la 14 de zile de la rezultatul testului sau de la
apariţia primelor simptome (oricare dintre acestea survine prima), în măsura în care membrii
gospodăriei nu dezvoltă ei înşişi simptome şi/sau sunt testaţi pozitiv.

3. Solicitaţi o confirmare a rezultatului testului!
• În cazuri rare, testele antigen rapide indică şi rezultate fals pozitive. Prin urmare, rezultatul pozitiv
al acestora trebuie confirmat şi prin intermediul unui test PCR mai fiabil.
• Dacă aţi efectuat singur testul rapid la şcoală, la angajatorul dvs. sau ca parte a accesului la un
furnizor de servicii (de exemplu, la frizerie sau coafor) şi aţi fost supravegheat de o persoană
adecvată, aveţi obligaţia de a efectua un test PCR ulterior.
• Contactaţi un centru de testare pentru a confirma rezultatul testului antigen rapid printr-un test PCR.
Datele de contact pot fi găsite pe site-ul Asociaţiei Medicale de Asigurări de Sănătate din
Baden-Württemberg la https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/coronakarte/ sau la numărul de telefon 116 117. Frecvent, municipalităţile oferă, de asemenea, o listă cu
centrele de testare pe paginile lor de Internet.
• Puteţi întrerupe izolarea la domiciliu în scopul efectuării testului PCR. Trebuie respectate cu stricteţe
măsurile de protecţie (distanţa socială, masca de protecţie pentru nas şi gură) şi, pe cât posibil, se va
renunţa la utilizarea mijloacelor de transport în comun.
• Dacă efectuat şi un test PCR de confirmare şi rezultatul acestui test PCR este negativ, izolarea dvs. şi a
membrilor familiei dvs. va lua sfârşit imediat după primirea rezultatului testului!

4. Contactarea de către Direcţia de Sănătate Publică
• Direcţia de Sănătate Publică va lua legătura cu dvs. în măsura în care i se aduce la cunoştinţă rezultatul
dvs. pozitiv la testul antigen rapid sau la testul PCR în măsura în care l-aţi efectuat pentru confirmare.
Nu este necesar să contactaţi personal Direcţia de Sănătate Publică.
• În discuţia cu Direcţia de Sănătate Publică vi se va solicita să numiţi contacţii dvs. apropriaţi. În
consecinţă, cel mai bine este să vă gândiţi în prealabil cu cine aţi intrat contact în ultimele zile.
• După discuţie, Direcţia de Sănătate Publică sau Poliţia Administrativă va contacta persoanele din afara
gospodăriei dvs. care vor fi clasificate ulterior drept contacţi apropiaţi. Nu trebuie să informaţi aceste
persoane! Aceste persoane trebuie să intre în izolare numai după notificarea de către autorităţi.
• Dvs., membrii gospodăriei dvs. şi contacţii veţi primi ulterior o adeverinţă de izolare emisă de
autorităţi. Aceasta poate dura câteva zile.
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