AM EFECTUAT UN
AUTOTEST ŞI
REZULTATUL ESTE
POZITIV – CE TREBUIE SĂ FAC ACUM?
Stimate
cetăţean,
Aţi efectuat un aşa-numit autotest (fără supravegherea persoanelor instruite) pentru detectarea
Coronavirus SARS CoV-2 şi rezultatul testului dvs. a ieşit pozitiv.
În continuare, veţi afla ce se ia în considerare în cazul unui rezultat pozitiv al testului.

1. Solicitaţi o confirmare a rezultatului testului!
•

În unele cazuri, autotestele indică şi rezultate fals pozitive. Din acest motiv, în cazul unui
rezultat pozitiv la un autotest, în conformitate cu Ordonanţa de izolare Corona există obligaţia
de a solicita imediat o confirmare a rezultatului prin intermediul unui test PCR care este
mai fiabil.
În cazul în care nu respectaţi această obligaţie de a efectua un test suplimentar, poate fi impusă o amendă.

•

Luaţi legătura cu un centru de testare pentru a confirma rezultatul pozitiv al autotestului printr-un test
PCR. Datele de contact pot fi găsite pe site-ul Asociaţiei Medicale de Asigurări de Sănătate din
Baden-Württemberg la https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona- puncte de contact /
corona card / sau la numărul de telefon 116 117. O listă a farmaciilor participante care efectuează teste
rapide poate fi găsită pe site-ul Camerei Naţionale a Farmaciilor la https://www.lakbw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html. Frecvent, municipalităţile oferă, de asemenea, o listă
cu centrele de testare pe paginile lor de Internet.

•

Informaţi în prealabil centrul de testare că aţi obţinut un rezultat pozitiv la autotest.

•

Puteţi întrerupe izolarea voluntară la domiciliu în scopul efectuării testului PCR. Pentru aceasta
respectaţi măsurile de protecţie corespunzătoare (distanţa socială, masca medicală de protecţie
pentru nas şi gură) şi evitaţi mijloacele de transport în comun, dacă este posibil.

2. Intraţi în izolare!
•

Pe cât posibil, se recomandă să se intre voluntar în izolare la domiciliu şi să se evite contactele
în cea mai mare măsură posibilă, până la confirmarea rezultatului testului PCR.

•

Obligaţia de izolare este valabilă numai din momentul în care este disponibil un rezultat
pozitiv la testul PCR. Şi numai atunci există dreptul de a pretinde despăgubiri în conformitate
cu paragraful 56 din Legea germană privind protecţia împotriva infecţiilor (IfSG).
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•

Purtaţi o mască dacă intraţi în contact cu alte persoane din gospodăria dvs. Aerisiţi cu regularitate
toate încăperile din locuinţă. Evitaţi contactul direct cu alte persoane din gospodăria dvs.

• Dacă aveţi simptome specifice, contactaţi medicul de familie sau Serviciul medical de
urgenţă prin telefon!

3. Informaţi-vă membrii gospodăriei!
• Evitaţi contactul direct.
• Dacă este necesar, informaţi toţi membrii gospodăriei ca măsură de precauţie că aveţi un
rezultat pozitiv la autotest şi că veţi efectua suplimentar şi un test PCR.
• În cazul în care aveţi un rezultat pozitiv la autotest, obligaţia de izolare nu este impusă şi
membrilor gospodăriei.
• O obligaţie de izolare pentru membrii gospodăriei dvs. există doar din momentul în care aţi primit un
rezultat pozitiv la testul PCR sau un rezultat pozitiv la un test antigen rapid efectuat într-un centru de
testare.

4. Informaţii suplimentare
Pentru răspunsuri la alte întrebări, consultaţi:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-umcorona/faq-selbsttests/
Informaţii suplimentare cu privire la modul în care trebuie să procedaţi în cazul unui rezultat pozitiv la un
test PCR sau la un test antigen rapid efectuat de un terţ calificat se obţin de la centrul de testare
corespunzător.
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