Які існують тести для виявлення
коронавірусної інфекції?

Експрес-тест

Самостійний тест на антиген можна
зробити своїми силами.
Результат буде готовий через
15–30 хвилин.

Кваліфікований фахівець бере пробу
й оцінює результат експрес-тесту на
антиген прямо на місці. Результат буде
готовий через 15–30 хвилин.

Ви не отримаєте офіційної довідки
з результатами тесту.

Ви отримаєте довідку з результатами тесту
в письмовому чи електронному вигляді.

Ви отримаєте довідку з результатами тесту
в письмовому чи електронному вигляді.

Позитивний результат = підозра щодо
наявності коронавірусної інфекції

Позитивний результат = доведена
наявність коронавірусної інфекції
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Самостійний тест

ПЦР-тест
Кваліфікований фахівець бере пробу.
Оцінку результату ПЦР-тесту
здійснюють у лабораторії. У більшості
випадків результат готовий упродовж
24 годин.
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Позитивний результат = підозра щодо
наявності коронавірусної інфекції

Підстава для проведення
Захід перестороги
Для самостійного контролю,
коли в цьому виникає необхідність,
як-от перед запланованими
зустрічами з родичами чи в рамках
регулярного тестування

Захід перестороги
У рамках регулярного тестування,
як-от на робочому місці, у школі
чи дитячому садку, а також,
за необхідності, перед відвідуванням
громадських місць та установ

Діагностика
За наявності симптомів, після тісного
контакту з інфікованою особою
чи отримання позитивного результату
самостійного тесту або експрес-тесту
на антиген

Де?
!

Вільно продається в аптеках і магазинах
для самостійного проведення.
Дотримуйтесь інструкції з використання

Проведення, наприклад, у клініках,
аптеках або центрах тестування

Проведення в клініках і центрах
тестування

Що далі?
НЕГАТИВНИЙ

НЕГАТИВНИЙ

НЕГАТИВНИЙ

Дотримуватися формули AHA+L

Дотримуватися формули AHA+L

Дотримуватися формули AHA+L

+ Результат тесту дійсний 24 години.

+ Результат тесту дійсний 24 години.

ПОЗИТИВНИЙ

ПОЗИТИВНИЙ

ПОЗИТИВНИЙ

Звузити контакти до необхідних

Звузити контакти до необхідних

Ізоляція

+ дотримуватися формули AHA+L

+ дотримуватися формули AHA+L

+ дотримуватися формули AHA+L
та правил подальшої поведінки

+ підтвердження ПЦР-тестом

UKRAINISCH

Запишіться на
проведення ПЦР-тесту:
у вашій поліклініці чи
в місцевому центрі тестування.

+ повідомити результат тесту у
відповідальний департамент охорони
здоров’я
+ підтвердження ПЦР-тестом

Запишіться на
проведення ПЦР-тесту:
у вашій поліклініці чи
в місцевому центрі тестування.
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+ повідомити результат тесту
у відповідальний департамент
охорони здоров’я

Спостерігайте
за станом свого здоров’я:
якщо ви скаржитеся на здоров'я,
зверніться до лікаря чи в департамент
охорони здоров'я.

