TESTE DE COVID-19

CONHEÇA OS FATOS.
O TESTE DE COVID-19 PROTEGE A COMUNIDADE
Mesmo se você está vacinado, pode se infectar com COVID-19 e não saber, por não se sentir doente.
Quando você faz o teste, você protege seus entes queridos, sua comunidade e a si mesmo.
As pessoas estão sendo testadas independentemente de
estarem vacinadas e independentemente de se sentirem
doentes, porque isso torna nossas comunidades mais
seguras. Qualquer pessoa pode fazer o teste, incluindo
adultos, crianças e bebês.

SINTOMAS

QUANDO FAZER O TESTE
• Se você tiver sintomas
• Se você esteve perto de outra pessoa que
testou positivo
• Antes e depois de viajar
• Antes e depois de você se reunir dentro de
casa com muitas pessoas
• Se for exigido pela sua escola ou trabalho

•
•
•
•
•
•
•

Febre
Tosse
Falta de ar
Fadiga (cansaço)
Dor de garganta
Nariz escorrendo ou entupido
Dores musculares ou dores no
corpo
• Dor de cabeça
• Vômitos ou diarreia
• Perda de paladar ou olfato
Como os sintomas de COVID-19,
inﬂuenza (gripe) e resfriado
comum são muito semelhantes,
a única maneira de saber se você
tem COVID é fazendo o teste.

Para mais informações: cdc.gov/coronavirus

ONDE FAZER O TESTE
Muitos lugares oferecem testes
Você pode fazer um teste em um consultório médico, em um local de teste comunitário, no
trabalho, na escola ou em uma farmácia. Muitas farmácias também possuem testes que você
pode levar para casa e fazer você mesmo.

O teste é conﬁdencial
Você pode obter um teste conﬁdencial independentemente do seu status de imigração ou de
ter seguro médico ou um documento de identidade.

O TESTE É RÁPIDO E SEGURO
Há muitas maneiras de se fazer o teste
Você ou um proﬁssional de saúde pode coletar uma amostra do nariz,
da garganta ou de saliva.
Alguns testes custam dinheiro e outros estão disponíveis
gratuitamente. Contacte o seu departamento de saúde para mais
informações.

Enquanto você espera pelos resultados
Alguns testes fornecem resultados imediatamente e outros podem levar um dia ou mais.
Proteja os outros se você se sentir doente ﬁcando em casa, usando uma máscara e
praticando o distanciamento social.

SE VOCÊ TESTAR
POSITIVO

Ficar em casa, não ir ao trabalho, escola ou
eventos sociais se você testar positivo, ou sempre
que se sentir doente é uma das coisas mais
importantes que você pode fazer para proteger
sua comunidade.

SE VOCÊ TESTAR
NEGATIVO

Continue a se proteger usando uma
máscara, praticando o distanciamento
social e ﬁcando em casa quando se sentir
doente.

Cuide-se descansando, bebendo muita água e
chamando um médico se os sintomas piorarem.

Teste novamente se seus sintomas não
desaparecerem ou com a frequência
necessária para garantir que você continue
protegendo sua comunidade.

Se você ainda não está vacinado ou não
recebeu seu reforço, pode tomar uma vacina
depois de se recuperar. Pergunte ao seu
médico sobre quando você pode tomar a
vacina.

Se ainda não estiver vacinado, tome
a vacina imediatamente. Se estiver
vacinado, não deixe de tomar um reforço
para se proteger e também aos outros.

PROTEJA-SE. PROTEJA SUA COMUNIDADE. VACINE-SE.

