
 

 

 
 
 

Τι να κάνετε αν έχετε θετικό 

Αποτέλεσμα σε τεστ για COVID-19 
 
 

 

Τι είδους τεστ χρειάζομαι; 
Ένα τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου ή 

«RAT», είναι ένα τεστ για COVID-19 που το 

κάνετε μόνοι σας στο σπίτι. Μπορείτε να 

αγοράσετε ένα τεστ κιτ από τα σούπερ 

μάρκετ, τα φαρμακεία και ηλεκτρονικά 

καταστήματα.  

Ορισμένα άτομα μπορούν να λάβουν δωρεάν κιτ 

RAT από τα σημεία διανομής της Queensland 

Health, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

εκπτωτικές κάρτες σύνταξης και των αιτούντων 

άσυλο. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι RAT τεστ. Το κιτ 

χρησιμοποιεί είτε ένα στυλεό για να κάνετε 

τεστ στο στόμα ή τη μύτη σας ή χρησιμοποιεί 

το σάλιο σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

το κάθε τεστ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ Μπορείτε να 

βρείτε οδηγίες για το πώς να κάνετε ένα τεστ 

για τη μύτη ή το σάλιο στη γλώσσα σας. 

Εάν δεν έχετε κιτ RAT, μπορείτε να κάνετε μια 
εξέταση PCR. Το τεστ PCR είναι ένα τεστ COVID-
19 που κάνετε σε μια κλινική εξετάσεων ή μια 
μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

 

 

 

Τι συμβαίνει εάν το τεστ έχει 
θετικό αποτέλεσμα;  
Εάν έχετε  θετικό αποτέλεσμα σε  RAT τεστ δεν 

χρειάζεται να κάνετε ένα PCR τεστ επίσης. Είναι 

σημαντικό να αναφέρετε το θετικό σας 

αποτέλεσμα σε  RAT τεστ στην υπηρεσία 

Queensland Health. Αυτό συμβαίνει έτσι ώστε 

να γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι έχουν COVID-19 

έτσι ώστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το 

τι πρέπει να κάνετε όταν έχετε COVID-19. 

Μπορείτε να αναφέρετε το θετικό σας 

αποτέλεσμα για τον εαυτό σας και για άλλους 

ανθρώπους στην οικογένειά σας 

χρησιμοποιώντας αυτή την ηλεκτρονική φόρμα. 

Καλέστε το 134 Covid (13 42 68) και ζητήστε 

έναν διερμηνέα εάν χρειάζεστε βοήθεια για την 

δήλωση του αποτελέσματός σας. 

   Εάν πήγατε σε μια κλινική για ένα τεστ PCR, 
θα λάβετε ένα μήνυμα κειμένου στο κινητό σας 

τηλέφωνο με τα αποτελέσματα του τεστ σας και 

πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε 

επειδή έχετε Covid-19.    
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Οι πληροφορίες είναι τρέχουσες από τον Οκτώβριο του 2022 Greek (Ελληνικά) 
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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.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/


 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Εάν αισθάνεστε εντάξει και 
αναρρώνετε στο σπίτι: 

Αν λάβετε θετικό αποτέλεσμα, τότε έχετε COVID-19.Τα 

περισσότερα άτομα με COVID-19 που είναι πλήρως 

εμβολιασμένα θα εμφανίσουν μόνο ήπια συμπτώματα και 
μπορούν να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους στο σπίτι 

ενώ απομονώνονται. 

Μπορεί να μην αισθάνεστε πολύ άρρωστος, ή μπορεί να 

έχετε πονόλαιμο, πυρετό, βήχα, πόνους και πονοκέφαλο. 

Εάν ανησυχείτε, ζητείστε από έναν φίλο ή μέλος της 

οικογένειας ή μέλος της κοινότητας να σας καλεί μία φορά 

την ημέρα για να ελέγξει πως είστε. 

 

Φροντίστε τον εαυτό σας όταν έχετε 
Covid-19 
Θα πρέπει να καλέσετε την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

Βοηθείας Κορωναϊού  στο 1800 020 080 (πατήστε 8 για έναν 

διερμηνέα) ή το γιατρό σας (GP) για ιατρικές συμβουλές εάν 
είστε:   

• δεν γίνεστε καλλίτερα μετά από 2 ή 3 ημέρες 

ή η κατάστασή σας χειροτερεύει 

• έχετε μια χρόνια πάθηση υγείας 

• είστε έγκυος. 

Ένας γιατρός μπορεί να σας δώσει μια συνταγή για τη  

θεραπεία του COVID-19    αν αυτή είναι η κατάλληλη 

θεραπεία για σας. 

Για οποιονδήποτε με Covid-19, για να φροντίσετε τον εαυτό 
σας στο σπίτι, θα πρέπει: 

• να ξεκουράζεστε καλά και να κοιμάστε 

• πίνετε νερό για να είστε ενυδατωμένοι 

• να ελέγχετε τη θερμοκρασία σας 

• Πάρετε φάρμακα (παρακεταμόλη και ιβουπροφαίνη) για 
να σας βοηθήσουν με υψηλή θερμοκρασία ή πόνους  

• να συνεχίσετε να παίρνετε τα συνήθη φάρμακά σας 

• Μείνετε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας 
μέσω τηλεφώνου ή μέσω κοινωνικών μέσων.

 
 

 

Είναι μια καλή ιδέα αν είστε άρρωστοι με Covid-19 να 

γράψετε τα συμπτώματά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

αυτό το ημερολόγιο για να καταγράψετε πώς αισθάνεστε. 

Μπορεί να σας βοηθήσει να εξηγήσετε σε έναν γιατρό πόσο 
άρρωστος είστε. 

 

Από πού να λάβετε βοήθεια 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη διαχείριση των συμπτωμάτων 

σας ή θα θέλατε συμβουλές σχετικά με την ιατρική 

περίθαλψη για Covid-19, καλέστε την Εθνική Τηλεφωνική 

Γραμμή Βοηθείας Κορωναϊού στο1800 020 080. Πατήστε 8 

για έναν διερμηνέα. Ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά 

για να συνδεθείτε. Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί, θα 

σας φροντίσουν. 

 

Αν θέλετε να μιλήσετε σε μια νοσοκόμα, καλέστε 

το 13 HEALTH 13 43 25 84 και πατήστε το 

πλήκτρο 1 για την παροχή υγειονομικών 

συμβουλών σχετικά με τον COVID-19. 

Για βοήθεια με τη δήλωση ενός θετικού 

αποτελέσματος από RAT τεστ, ραντεβού για 

εμβόλιο, τεστ ή πληροφορίες σχετικά με 

περιορισμούς για τον COVID-19 καλέστε το 134 

COVID 13 42 68. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να πάρετε τρόφιμα, φάρμακα 

και άλλες προμήθειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 

ανοικτή τηλεφωνική γραμμή Ανάκαμψης της Κοινότητας 
(Community Recovery Hotline) στο 1800 173 349. 

Εάν ανησυχείτε ή δυσκολεύεστε να ανταπεξέλθετε, 

μπορείτε να καλέσετε τη Multicultural Connect Line στο 

1300 079 020 και να μιλήσετε σε κάποιον στη δική 

σας γλώσσα. Εάν ζείτε στην ευρύτερη περιοχή της 

Βρισβάνης, μπορείτε επίσης να μιλήσετε με ένα 

νοσηλευτή σχετικά με τα συμπτώματα του COVID-

19,  τις ανησυχίες σας ή να λάβετε συμβουλές υγείας. 

Μιλάμε τη γλώσσα σας και χρησιμοποιούμε 

διερμηνείς. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

καλέστε πάντα ένα ασθενοφόρο σε 

000. 

Μπορείτε ελεύθερα να ζητήσετε έναν 

διερμηνέα όταν καλείτε αυτές τις 

υπηρεσίες.
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Greek (Ελληνικά) 
Οι πληροφορίες είναι τρέχουσες από τον Οκτώβριο του 2022 

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
http://www.health.qld.gov.au/

