Εξέταση Coronavirus (COVID-19)

Εάν έχετε ερωτήσεις για τον coronavirus (COVID-19), καλέστε την 24ωρη γραμμή βοήθειας coronavirus στο 1800
675 398.
Για να μάθετε που μπορείτε να πάτε για εξέταση coronavirus, μπορείτε να καλέσετε την 24ωρη γραμμή βοήθειας
coronavirus [coronavirus hotline] στο 1800 675 398 ή επισκεφθείτε το https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-testedcoronavirus-covid-19.
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε πρώτα το 131 450 και μετά ζητήστε την coronavirus hotline ή ζητήστε τους να
ελέγξουν το ιστότοπο εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερο μεταφρασμένο υλικό στο https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

Η εξέταση για τον coronavirus είναι δωρεάν για όλα τα άτομα στη Βικτώρια,
όπως και για τους σπουδαστές εξωτερικού, αιτούντες άσυλο ή επισκέπτες
από το εξωτερικό
Η εξέταση για τον coronavirus είναι δωρεάν για όλους. Αυτό περιλαμβάνει άτομα χωρίς κάρτα Medicare, όπως
επισκέπτες από το εξωτερικό, σπουδαστές εξωτερικού, εργαζόμενους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.
Εάν έχετε συμπτώματα, δύναστε να εξεταστείτε δωρεάν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τοποθεσίες:
•

Σε Κλινική Αξιολόγησης Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας [Αcute Respiratory Assessment Clinic]
coronavirus σε νοσοκομείο της Βικτώριας

•

Σε Κλινική Αναπνευστικής Δυσχέρειας Κοινοτικής Υγείας [Community Health Centre Respiratory
Assessment Clinic]

•

Κλινική drive-through σε εμπορικό κέντρο

•

Σε περιφερειακή κλινική επισκέψεων [walk-through].

Ποιος θα πρέπει να εξεταστεί για τον coronavirus;
Θα πρέπει να εξεταστείτε για τον coronavirus εάν παρουσιάζετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα:
•

Πυρετό

•

Ρίγη

•

Βήχα

•

Πονόλαιμο

•

Δυσκολία αναπνοής

•

Ρινική καταρροή

•

Απώλεια της αίσθησης οσμής

Θα πρέπει να εξεταστείτε ακόμα κι αν τα συμπτώματά σας είναι ήπια.

Coronavirus (COVID-19) testing - Greek

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;
Για την εξέταση θα σας ζητηθεί ένας τύπος ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δεν έχετε κάρτα Medicare,
παρακαλούμε να προσκομίσετε έναν τύπο ταυτότητας, για παράδειγμα άδεια οδήγησης, διαβατήριο, εκπτωτική
κάρτα μέσων μαζικής μεταφοράς ή ταυτότητα σπουδαστή. Η κλινική εξετάσεων δε χρειάζεται να γνωρίζει το
καθεστώς της θεώρησής σας.
Η εξέταση του coronavirus γίνεται από νοσηλευτή, γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας. Θα πάρει ένα επίχρισμα
(δείγμα κυττάρων) από το φάρυγγα ή από τη ρινική κοιλότητά σας. Η εξέταση διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

Χρειάζεται να αυτοαπομονωθώ μετά από την εξέταση του coronavirus;
Εάν έχετε συμπτώματα, θα σας ενημερώσει ένας γιατρός ή λειτουργός περίθαλψης υγείας ότι θα πρέπει να
αυτοαπομονωθείτε μέχρις ότου λάβετε το αποτέλεσμα της εξέτασής σας. Αυτό σημαίνει να επιστρέψετε αμέσως
στο σπίτι μετά από τη εξέτασή σας και να μένετε σπίτι μέχρι να μάθετε το αποτέλεσμα της εξέτασής σας.
Ο γιατρός σας ή η κλινική όπου εξεταστήκατε θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει εάν το αποτέλεσμά
σας είναι θετικό ή αρνητικό για τον coronavirus.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβω τα αποτελέσματα;
Συνήθως χρειάζονται 1-3 ημέρες μετά την εξέταση για να λάβετε τα αποτελέσματα. Εάν εξετάζονται πολλά άτομα,
ενδέχεται να χρειαστούν έως και 5 ημέρες για να λάβετε τα αποτελέσματά σας.
Εάν έχετε τυχόν απορίες για τα αποτελέσματά σας, επικοινωνήστε με την κλινική ή το νοσοκομείο όπου
εξεταστήκατε.
Εάν εξεταστήκατε σε drive-through κλινική σε εμπορικό κέντρο και περιμένετε περισσότερες από 5 ημέρες για τα
αποτελέσματα των εξετάσεων σας, καλέστε την 24ωρη γραμμή βοήθειας coronavirus στο 1800 675 398. Η ομάδα
μας θα σας βοηθήσει να λάβετε τα αποτελέσματά σας. Οι κλινικές drive-through στα εμπορικά κέντρα δεν μπορούν
να σας βοηθήσουν να λάβετε το αποτέλεσμα της εξέτασής σας, οπότε παρακαλούμε μην επικοινωνήσετε μαζί τους
για το αποτέλεσμα της εξέτασής σας.
Θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της εξέτασής σας, ακόμα και αν είναι αρνητικό. Εάν βρεθείτε θετικοί στον ιό,
κάποιο άτομο από το Department of Health and Human Services θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει
περισσότερες πληροφορίες και να σας ενημερώσει τι να κάνετε.

Για να λάβετε αυτή την δημοσίευση σε προσβάσιμη μορφή στείλτε ένα email στο
Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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