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ЗВЕРНЕМОСЯ
ДО ФАКТІВ.
ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19 ЗАХИЩАЄ СУСПІЛЬСТВО
Заразитися на COVID-19 може навіть вакцинована людина й не знати про це, тому що може
зовсім не почуватися хворою. Коли ви робите тест, ви захищаєте своїх близьких, суспільство та
себе.
Люди роблять тести незалежно від того, чи щеплені
вони, і незалежно від того, чи почуваються вони
хворими, тому що це сприяє безпеці суспільства. Робити
тести можна всім: дорослим, дітям і немовлятам.

СИМПТОМИ

КОЛИ ПОТРІБНО
ЗРОБИТИ ТЕСТ
• Якщо у вас є симптоми
• Якщо ви контактували з людиною, яка
має позитивний результат тесту
• До та після подорожі
• До та після перебування в приміщенні з
великою кількістю людей
• Якщо це потрібно зробити для школи
або роботи
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Лихоманка
Кашель
Задишка
Підвищена стомлюваність
Біль у горлі
Нежить або закладеність носа
Біль у м'язах або ломота в тілі
Головний біль
Блювання або пронос
Втрата смаку або нюху

Оскільки симптоми COVID-19,
грипу та звичайної застуди дуже
схожі, єдиний спосіб дізнатися,
чи є у вас коронавірусна
інфекція — це виконати тест.

Додаткова інформація: cdc.gov/coronavirus

ДЕ МОЖНА ЗРОБИТИ ТЕСТ
Тести роблять у багатьох місцях

Ви можете зробити тест у кабінеті лікаря, у громадському центрі тестування, на роботі, у школі
чи в аптеці. У багатьох аптеках також продаються тести, які можна зробити вдома самостійно.

Тест виконується з дотриманням конфіденційності

Тест у конфіденційному порядку можна зробити незалежно від імміграційного статусу,
наявності медичної страховки або посвідчення особи.

ТЕСТУВАННЯ ШВИДКЕ Й БЕЗПЕЧНЕ
Існує безліч способів тестування

Ви чи медичний працівник можете взяти мазок із носа або горла чи
зразок слини.
За деякі тести треба заплатити, інші доступні безкоштовно. За
додатковою інформацією зверніться до відділу охорони здоров'я.

В очікуванні результатів
Результати деяких тестів можна отримати відразу, а на інші
результати доведеться зачекати день чи кілька днів.
Якщо ви відчуваєте, що захворіли, захистіть оточуючих: залишайтеся вдома, носіть
маску й дотримуйтеся соціальної дистанції.

ЯКЩО РЕЗУЛЬТАТ
ТЕСТУ ПОЗИТИВНИЙ
Якщо у вас позитивний результат тесту або якщо
ви відчуваєте, що захворіли, то лишитися вдома й
не ходити на роботу, навчання або на громадські
заходи — це одна з найважливіших речей, яку ви
можете зробити для захисту суспільства.
Подбайте про себе: відпочиньте, пийте багато
води та викличте лікаря, якщо симптоми
посиляться.

Якщо ви ще не вакциновані або не
отримали бустерну дозу, щеплення
можна зробити після одужання.
Запитайте свого лікаря про те, коли ви
можете вакцинуватися.

ЯКЩО РЕЗУЛЬТАТ
ТЕСТУ НЕГАТИВНИЙ
Продовжуйте захищати себе: носіть маску,
дотримуйтеся соціальної дистанції й залишайтеся
вдома, якщо відчуваєте, що захворіли.

Якщо симптоми не минають, повторіть тест
або робіть його так часто, як це потрібно, щоб
бути впевненим у тому, що ви продовжуєте
захищати своє оточення.

Якщо ви ще не вакциновані, зробіть це
якнайшвидше. Якщо ви вакциновані,
обов'язково зробіть бустерну дозу,
щоб захистити себе та інших.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ. ЗАХИСТІТЬ СУСПІЛЬСТВО. ВАКЦИНУЙТЕСЯ.

