Izolarea preventiva pe
pentru
ntru cazurile
suspecte de COVIDCOVID-19 pana la
obtinerea rezultatelor PCR.
Ce măsuri trebuie sa aplic in timp ce a
aștept
ștept rezultatele?
/ /Stati in casa
casa. Nu trebuie sa aveti contact social .
/ Stabiliți-vă
Stabili vă într
într-o cameră pentru uz individual și
încercați
încercați să nu iesiti.
/ Puneți-va
Pune va o mască dacă iesiti din camera.
/ Evitați
Evitați contactul cu persoanele cu care locuiti.
/ Spălați-vă
Spăla vă des pe mâini
mâini,, cu apă și săpun sau cu
soluții
soluții hidroalcoolice, în special după ce tusiti,
strănutati și atingeti obiecte sau a suprafețe.
/ Să fiti localizabil
localizabil.

/ Nu luați
ți medicamente,
medicamente
cum ar fi paracetamolul sau ibuprofenul fără
prescriptie medicala, deoarece acestea ar
putea masca posibile simptome.
/ Urmariti si controlati simptomele de două
ori pe zi, prin aplicația
ția STOP COVID19
CAT.
/Salut

/ Mențineți
țineți o ventilație
ție bună a încăperii.
încăperii
/ Spălați
ți hainele separat de restul la 60 ºC sau
mai mult.

Cum voi ști rezultatul testului PCR?

/ Puteți
P ți consulta rezultatele testului prin intermediul aplicatiei La Meva Salut dupa 48--72 de ore de la
extragerea eșantionului
eșantionului
Dacă nu aveți
ți încă acces la La Meva Salut, vă pute
putețiți înregistra folosind formularul următor:

lamevasalut.gencat.cat/alta
/ Dacă doriți
doriți să incepeti demersurile pentru concediul medical, accesați aplicatia La Meva Salut șii deschideți
deschide o
eConsulta cu cadrul dumneavoastră sanitar.

Ce trebuie să fac dacă rezultatul testului PCR este negativ?
/ Dacă rezultatul tesului PCR este negativ,
negativ, personalul sanitar decide
dacă puteți
puteți pune capăt izolării preventive sau dacă ar trebui să o
continuați,
continuați, în timp ce controlati simptomele.

PCR

Ce trebuie să fac dacă rezultatul testului PCR este pozitiv?
/ Dacă
Dacă rezultatul testului PCR este pozitiv, trebuie să va izolati la domiciliu
Aceste informa
informații vă sunt furnizate (prin telefon sau SMS) în momentul in care aveti rezultatului testului.

/ Amintiți-vă
vă: depistarea precoce a persoanelor cu COVID
COVID-19,
19, identificarea rapidă și
ș izolarea
persoanelor de contact apropiate este fundamentala pentru menținerea
menținerea controlului asupra
pandemiei
pandemiei.
Nu ne putem relaxa. Evităm o recontaminare!

No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!

Pentru mai multe informatii, consultati canalsalut.gencat.cat/coronavirus
canalsalut.gencat.cat/coronavirus

