Teste para Coronavírus (COVID-19)

Se tiver dúvidas sobre o coronavírus (COVID-19), ligue para a linha direta 24 horas do coronavírus, no número
1800 675 398.
Para saber onde você pode fazer o teste para coronavírus, pode ligar para a linha direta 24 horas do coronavírus,
no número 1800 675 398, ou visitar https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19.
Se precisar de um intérprete, ligue primeiro para 131 450 e diga que quer falar com a linha direta do coronavírus,
ou peça a eles que olhem no website para você.
Você pode encontrar mais informações traduzidas no endereço https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

O teste para coronavírus é gratuito para todas as pessoas no Estado de
Victoria, inclusive para estudantes internacionais, pessoas buscando asilo
ou turistas de outros países
O teste para coronavírus é gratuito para todo mundo. Isto inclui pessoas sem cartão Medicare, tais como: turistas
de outros países, estudantes internacionais, trabalhadores imigrantes e pessoas buscando asilo.
Se você tiver sintomas, pode fazer um teste gratuito em qualquer um dos seguintes locais:
•

Clínica de Avaliação de Condições Respiratórias Agudas (Acute Respiratory Assessment Clinic) para
coronavírus em um hospital do Estado de Victoria

•

Clínica de Avaliação Respiratória de um Centro de Saúde Comunitário (Community Health Centre
Respiratory Assessment Clinic)

•

Clínica drive-through em um shopping centre

•

Clínica para pedestres (walk-through) regional.

Quem deve fazer o teste para coronavírus?
Você deve fazer o teste para coronavírus se tiver algum destes sintomas:
•

Febre

•

Calafrios

•

Tosse

•

Dor de garganta

•

Falta de ar

•

Nariz escorrendo

•

Perda de olfato

Mesmo se seus sintomas forem leves, você deve fazer o teste.

O que acontece quando você faz o teste?
Quando você faz o teste, vão lhe pedir um documento de identificação e seus dados de contato. Se não tiver um
cartão Medicare , por favor, traga algum documento de identificação, como sua carteira de motorista, passaporte,
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cartão de concessão para transporte ou carteirinha de estudante, por exemplo. A clínica de testes não precisa
saber da situação de seu visto.
O teste para coronavírus é feito por um enfermeiro, médico ou outro profissional da área de saúde. Eles irão tirar
uma amostra (swab) da parte posterior de sua garganta e de seu nariz. O teste leva aproximadamente um minuto.

Preciso me isolar depois de ter feito o teste para coronavírus?
Se tiver sintomas, um médico ou um funcionário da área de saúde lhe dirão para se isolar até receber o resultado
de seu teste. Isto significa ir para casa imediatamente após o teste, e ficar em casa até saber o resultado do teste.
Seu médico ou a clínica onde fez o teste irão contatá-lo para lhe dizer se o resultado foi positivo ou negativo para
coronavírus.

Quanto tempo demora para receber o resultado?
Geralmente leva de 1 a 3 dias para receber o resultado após o teste. Se houver muitas pessoas fazendo o teste,
pode levar até 5 dias para receber seu resultado.
Se tiver dúvidas sobre seu resultado, entre em contato com a clínica ou o hospital onde fez o teste.
Se fez o teste em uma clínica drive-through em um shopping centre e estiver esperando o resultado de seu teste
há mais de 5 dias, por favor, ligue para a linha direta 24 horas do coronavírus, no número 1800 675 398. Nossa
equipe o ajudará a conseguir o resultado. As clínicas drive-through em shopping centres não podem ajudá-lo a
conseguir o resultado do teste, então não entre em contato com eles para pedir o resultado, por favor.
Você receberá o resultado de seu teste, mesmo se ele for negativo. Se o resultado do teste for positivo, alguém do
Department of Health and Human Services irá entrar em contato com você para pedir mais informações e para
dizer o que fazer.

Para receber este folheto em um formato acessível, envie um e-mail para
Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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