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Шта да радите ако добијете 

позитиван резултат теста на ковид-19 

rezultat COVID-19 testa 
Коју врсту теста треба да радим? 

Брзи антигенски тест (Rapid Antigen Test) или 

скраћено ‘RAT’ је тест на ковид-19 који можете 

сами да урадите код куће. Комплет за 

тестирање можете да купите у 

супермаркетима, апотекама и онлајн 

продавницама. . Неке особе могу да добију 

бесплатне комплете RAT тестова oд места за 

дистрибуцију Здравствене службе Квинсленд 

(Queensland Health), укључујући носиоце картица за 

повластице и тражиоце азила. 

Постоји више врста RAT тестова. Комплети су 

или за узимање бриса из уста или носа или за 

узимање узорка пљувачке. Сваки 

тест можете да употребите само ЈЕДАНПУТ. Овде 

ћете наћи упутства на вашем језику за назални тест 

или тест за пљувачку . 

Ако немате комплет за RAT, можете да се тестирате 
PCR тестом. Тестирање PCR тестом на ковид-19 се 
обавља на клиникама за тестирање или у 
здравственим установама. 

Шта треба да радим ако добијем 
позитиван резултат? 

Ако добијете позитиван резултат на RAT тесту, не 

морате да се тестирате и PCR тестом. Важно је да 

пријавите позитиван резултат на RAT тесту 

Здравственој служби Квинсленда (Queensland 

Health). То је потребно да бисмо знали колико 

људи има ковид-19 и да бисте добили 

информације о томе шта треба да радите ако 

имате ковид-19. Свој позитивни резултат или 

позитивни резултат других чланова ваше 

породице можете да пријавите у овом онлајн 

обрасцу. Назовите 134 COVID (13 42 68) и тражите 

преводиоца ако вам је потребна помоћ да 

пријавите резултат. 

Ако сте се тестирали на клиници PCR тестом, на 

мобилни телефон ћете примити текст поруку са 

резултатом и информацијама о томе шта треба да 

радите зато што имате ковид-19. 

 

Ако се осећате добро и опорављате се 
код куће: 
Ако добијете позитиван резултат теста, то значи да 

имате ковид-19. Већина потпуно вакцинисаних 

особа ће добити само благе симптоме ако добије 

ковид-19 и ти симптоми могу да се ублажавају код 

куће, док је особа у изолацији 

Могуће је да се нећете осећати јако болесни или ће 

вас можда болети грло, имаћете кашаљ, болове у 

телу и главобољу. Ако сте забринути за себе, 

замолите пријатеља, члана породице или 

познаника да вас назове једанпут на дан и провери 

како сте. 
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http://www.health.qld.gov.au/
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.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-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
https://www.qld.gov.au/rat-positive


 
 

 

 
 
 
 

 
Пазите на себе док имате ковид-19: 

Треба да назовете телефонску службу за питања 

о вирусу корона - National Coronavirus Helpline - 

на 1800 020 080 (притисните опцију бр. 8 за 

преводиоца) или лекара опште праксе (GP) за 

здравствени савет, ако: 

• вам након 2 или 3 дана није боље 

или се осећате горе 

• имате хроничну болест 

• сте трудни. 

Лекар може да вам да рецепт за лек за ковид-19 ако 

сматра да ће вам помоћи. 

Као и све особе које имају ковид-19 и које се лече 

код куће, и ви треба да радите следеће: 

• доста се одмарате и спавате 

• пијете воду да бисте били хидратирани 

• мерите температуру 

 

•  узимате лекове (парацетамол и ибупрофен) 

да вам снизе температуру или ублаже 

болове 

• и даље узимате своје редовне лекове 

• останете у вези са породицом и пријатељима 

путем телефона или друштвених медија. 

Није лоше ни записати симптоме ковида-19. 

Можете да се послужите овим дневником да у 

њега записујете  како се осећате. То ће вам 

помоћи да лекару објасните колико је озбиљна 

болест код вас. 

 

Где можете да добијете помоћ 

Ако вам је потребна помоћ за довођење симптома под контролу 

или вам је потребан савет о здравственом збрињавању 

оболелих од ковида-19, назовите дежурну телефонску службу за 

питања о вирусу корона - National Coronavirus Helpline - на 1800 

020 080. Притисните опцију бр. 8 за преводиоца. Можда ћете 

морати неколико минута да сачекате да вас повежу. Молимо вас 

да будете стрпљиви, бићете услужени. 

Ако желите да разговарате са медицинском сестром, 

назовите 13 HEALTH 13 43 25 84 и притисните опцију 

бр. 1 за здравствени савет о ковиду-19. 

Ако вам је потребна помоћ да региструјете позитиван 

резултат брзог антигенског теста - RAT теста, да 

закажете вакцинацију или тестирање или за 

информације о ковид-19 рестрикцијама, назовите 134 

COVID 13 42 68. 

Ако вам је потребна помоћ да дођете до хране, лекова и других 

потрепштина, можете да контактирате дежурну телефонску 

службу за опоравак заједнице - Community Recovery Hotline - на 

1800 173 349. 

Ако сте забринути или вам је тешко да изађете на крај са 

ситуацијом, можете да назовете службу под називом 

Multicultural Connect Line на 1300 079 020 и разговарате 

са неким на вашем језику. Ако станујете на ширем 

подручју Бризбена, такође можете да разговарате са 

медицинском сестром о симптомима ковида-19, о ономе 

што вас забрињава или ако желите да добијете 

здравствени савет. Ми говоримо ваш језик и ангажујемо 

преводиоце. 

У ванредној ситуацији увек зовите хитну 

помоћ на 000. 

Када позовете те службе, слободно тражите 

преводиоца, бесплатно је. 
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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
http://www.health.qld.gov.au/

