
 

 

 
 
 

Що робити, якщо у вас 

позитивний тест на COVID-19 
 
 

 

 

 

Який вид тесту мені 
потрібний? 
Швидкий тест на антиген, або "RAT", - це 

тест на COVID-19, який ви робите самі 

вдома. Купити тестовий набір можна в 

супермаркетах, аптеках та інтернет-

магазинах. Деякі особи можуть отримати 

безкоштовні тести RAT у пунктах видачі 

Queensland Health, включаючи осіб, які 

мають пільгові картки та прохачів притулку. 

Існують різні види швидких тестів на 

антиген. Є тестові набори, які 

використовують мазок з рота або носа, а є 

такі, що використовують слину. Ви можете 

скористатися кожним тестовим набором 

лише раз. Ви можете знайти інструкції про те, 

як зробити мазок або тест слини вашою 

мовою. 

Якщо у вас немає експрес-тесту RAT, ви можете 
зробити ПЛР-тест. ПЛР-тест - це тест на COVID-
19, який ви робите в спеціально облаштованій 
для тестування клініці або медичному закладі. 
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Що станеться, якщо я 
отримаю позитивний 
результат? 
Якщо у вас позитивний результат на RAT, вам 

не потрібно додатково проходити ПЛР-тест. 

Важливо повідомити про свій позитивний 

результат швидкого тесту на антиген у 

Queensland Health. Це потрібно для того, щоб 

ми знали, скільки людей хворіють на COVID-

19, і щоб ви могли отримувати інформацію 

про те, що робити, якщо у вас COVID-19. Ви 

можете повідомити про свій позитивний 

результат для себе та інших людей у вашій 

родині за допомогою цієї онлайн-форми. 

Зателефонуйте за номером 134 COVID (13 42 

68) і попросіть надати перекладача, якщо вам 

потрібна допомога, щоб зареєструвати свій 

результат. 

Якщо ви звернулися в клініку, щоб зробити 

ПЛР-тест, на свій мобільний телефон ви 

отримаєте текстове повідомлення з 

результатами тесту та інформацією про те, що 

робити, тому що у вас COVID-19.

 
 

    Stay informed at www.health.qld.gov.au 

Інформація актуальна станом на жовтень 2022 р.   Ukrainian (Українська) 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/
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Якщо ви відчуваєте себе добре і 
одужуєте вдома: 
Якщо ваш позитивний результат тесту, ви маєте COVID-19. 

Більшість людей з COVID-19, які повністю вакциновані, 
отримають лише легкі симптоми і зможуть давати собі 

раду вдома під час ізоляції. 

Ви можете відчувати себе не дуже хворим, або ви 

можете мати біль у горлі, лихоманку, кашель, біль у тілі й 

головний біль. Якщо ви хвилюєтеся, попросіть друга, 

члена сім'ї або члена спільноти телефонувати вам один 

раз на день, щоб перевірити, як у вас справи. 

 
Доглядайте за своїм здоров'ям, 
коли у вас COVID-19: 
Ви  повинні зателефонувати на Національну гарячу лінію 

з питань  коронавірусу за номером 1800 020 080 

(натисніть 8 для перекладача) або до лікаря (GP), щоб 

отримати медичну консультацію, якщо ви: 

• не почуваєтеся краще через 2 або 3 дні або 

ще більше захворіли 

• страждаєте на хронічне захворювання 

• вагітні. 

Лікар може виписати вам рецепт на лікування COVID-19, 

якщо це відповідне для вас лікування. 

Будь-хто хворий на COVID-19, щоб лікуватися вдома, 

повинний: 

• багато відпочивати і спати 

• пити багато води 

• міряти температуру 

• при високій температурі або ломоті в тілі приймайте ліки 
(парацетамол і ібупрофен)  

• продовжуйте приймати ваші звичайні ліки 

• залишайтеся на зв'язку зі своєю сім'єю та друзями по 

телефону або через соціальні мережі. 
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Якщо ви хворі на COVID-19, добре також записувати свої 

симптоми. Записуйте у цей щоденник  про своє 

самопочуття. Це може допомогти вам пояснити лікарю, 

наскільки ви хворі. 

 
 
Де отримати допомогу 

Якщо вам потрібна допомога у боротьбі з симптомами, або 

ви хочете поради щодо медичної допомоги при COVID-19, 

зателефонуйте на Національну гарячу лінію з питань 

коронавірусу за номером 1800 020 080. Натисніть 8, щоб 

замовити перекладача. Можливо, вам доведеться почекати 

кілька хвилин, поки вас з'єднають. Будь ласка, будьте 

терплячі, вам приділять належну увагу. 

Якщо ви хочете поговорити з медсестрою, 

зателефонуйте за номером 13 HEALTH 13 43 25 84  

і натисніть 1, щоб отримати консультацію щодо 

вашого стану здоров'я у зв'язку з COVID-19. 

Щоб отримати допомогу в реєстрації позитивного 

тесту (RAT-test), записатися на вакцинацію, 

тестування або отримати інформацію про 

обмеження у зв'язку з COVID-19, телефонуйте за 

номером 134 COVID 13 42 68. 

Якщо вам потрібна допомога, щоб отримати їжу, ліки та інші 

матеріали, ви можете зв'язатися з Гарячою лінією спільноти 

Community Recovery Hotline за номером 1800 173 349. 

Якщо ви стурбовані, або вам важко впоратися, ви 

можете зателефонувати в Multicultural Connect Line за 

номером 1300 079 020  і поговорити з кимось вашою 

рідною мовою. Якщо ви живете у ширшому регіоні 

Брісбена, ви також можете поговорити з медсестрою 
про симптоми, проблеми COVID-19 або отримати 

консультацію щодо здоров'я. Ми говоримо вашою 

мовою і використовуємо перекладачів. 

У разі надзвичайної ситуації завжди 

викликайте швидку допомогу за 

номером 000. 

Можна безкоштовно звернутися за 

перекладачем під час дзвінка на ці 

послуги. 
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http://www.health.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf

