ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ТЕСТУВАННЯ

НА COVID-19
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ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ТЕСТУВАННЯ?
Особи, які бажають пройти тест, повинні спершу звернутися до свого лікаря.
Наразі тести передусім проходять люди з такими симптомами COVID-19, як
жар, кашель і задишка.

ПРИЙОМ У ЛІКАРЯ
Лікар під час прийому або
телефонної розмови оцінює
стан здоров’я пацієнта й
наявність у нього симптомів
COVID-19 (жар, кашель,
задишка).
Відповідно до вказівок
Washington State Department
of Health (Департаменту
охорони здоров’я штату
Вашингтон), лікар має
визначити, чи є підстави для
проведення тесту.
ВЗЯТТЯ МАЗКА З НОСА
Якщо лікар визначить
необхідність проведення тесту
на COVID-19, він візьме мазок із
носа пацієнта або пояснить
йому, як це зробити самостійно.

ПЕРЕДАВАННЯ МАЗКА В
ЛАБОРАТОРІЮ
Набір для тестування зі взятим
мазком передається в
лабораторію для проведення
аналізу.

ПОВЕРНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
АНАЛІЗУ ПАЦІЄНТОВІ
Якщо результат тесту
позитивний, про це
повідомляється Public Health
— Seattle & King County
(Департамент охорони
здоров’я м. Сіетл і округу Кінг).
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ЯК ПРОЙТИ ТЕСТ?
Передусім треба розуміти, що тести рекомендовано лише тим, у кого
спостерігаються симптоми захворювання. Якщо ви відчуваєте симптоми
COVID-19, то можете пройти тест у різний спосіб залежно від того, до
якої категорії належите. Особи пріоритетних категорій, зокрема
співробітники екстрених служб, медичні працівники, а також ті, хто
проживає в місцях великого скупчення людей (наприклад, у притулках
або закладах тривалого догляду), мають більше можливостей пройти
тест, ніж широкий загал, з огляду на підвищений ризик інфікування.

СПІВРОБІТНИКИ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ
Співробітники екстрених служб, зокрема
працівники поліції та служби швидкої
медичної допомоги, за появи в них
симптомів COVID-19 повинні звернутися до
санітарного інспектора за місцем роботи.
Буде створено спеціальні умови для
оперативного проведення тесту, щоб
співробітники екстрених служб могли
якомога швидше повернутися до роботи.

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ
Медичні працівники, які відчувають
симптоми COVID-19, повинні звернутись
у відділ надання медичної допомоги
працівникам за місцем роботи або до
свого лікаря з проханням надати
можливість пройти тест.

ОСОБИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ АБО
ПРАЦЮЮТЬ У МІСЦЯХ ВЕЛИКОГО
СКУПЧЕННЯ ЛЮДЕЙ
Особи, які проживають або працюють
у місцях великого скупчення людей,
як-от у закладах тривалого догляду
чи притулках для бездомних, можуть
звернутися до служби надання
медичної допомоги у відповідному
закладі, де особам із симптомами
COVID-19 буде надано підтримку й
можливість безпечно зробити тест.

ХВОРІ
Якщо ви не належите до жодної з
цих категорій і відчуваєте симптоми
COVID-19, зверніться до свого
лікаря. Навіть якщо лікар не
проводить тестування, він оцінить
ваші симптоми та направить туди,
де ви зможете пройти тест і
отримати медичну допомогу.
Цю інфографіку розроблено 7 квітня 2020 р. Інформація
в ній може змінюватися. Докладніші відомості наведено
на веб-сторінці, присвяченій COVID:
www.kingcounty.gov/covid.
Якщо ви маєте запитання щодо COVID-19, у King
County Coronavirus Call Center (кол-центрі округу Кінг,
присвяченому коронавірусу) до ваших послуг доступні
перекладачі. Щоб скористатися послугами
перекладача, зателефонуйте за номером 206-477-3977.

