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Rezultatul meu la AUTOTEST este pozitiv – Ce trebuie 

să fac acum? 
 
 
 
Stimate cetățean, 
 
Ați efectuat un așa-numit autotest (fără supravegherea persoanelor calificate) pentru depistarea 
Coronavirus SARS CoV-2 și testul dvs. a ieșit pozitiv.  
În continuare, veți afla ce se ia în considerare în cazul unui rezultat pozitiv al testului. 

 
 
1. Permiteți confirmarea rezultatului testului! 

• Ocazional, autotestele indică și rezultate fals pozitive. În cazul unui rezultat pozitiv la un 
autotest, aveți obligația în conformitate cu Ordonanța de izolare Corona de a permite o 
confirmare imediată a rezultatului prin intermediul unui test rapid pe bază de antigen 
(sau unui test PCR). În cazul capacităților limitate, trebuie să se efectueze mai întâi un 
test rapid pe bază de antigen într-un centru de testare.  

• În conformitate cu Ordonanța de testare promulgată de Guvern, aflată în vigoare aveți dreptul 
la o examinare pentru confirmare. Acest test este gratuit pentru dvs. 

• Contactați un centru de testare pentru a confirma mai întâi rezultatul pozitiv al autotestului 
printr-un test rapid pe bază de antigen. Datele de contact pot fi găsite pe site-ul Asociației 
Medicale, Kassenärztliche Vereinigung, din Baden-Württemberg la 
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte sau la numărul de 
telefon 116 117. Lista farmaciilor participante care oferă teste poate fi găsită pe site-ul 
Camerei Naționale a Farmaciilor la 
adresa www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests. De multe ori, municipalitățile 
enumeră pe paginile lor de Internet și alte centre de testare. 

• Informați în prealabil centrul de testare cu privire la rezultatul dvs. pozitiv la test. 

• Pentru a efectua testul puteți întrerupe izolarea voluntară la domiciliu. În acest caz vă rugăm 
să respectați măsurile de protecție adecvate, aflate în vigoare (păstrarea distanței sociale, 
purtarea unei măști medicale de protecție sau a unei măști FFP2). 

 

2. Intrați în izolare! 

• Pe cât posibil, se recomandă să se adopte voluntar izolarea la domiciliu și să se evite cât mai 
mult posibil contactul cu alte persoane până la confirmarea rezultatului testului.  

• O obligație de izolare există numai din momentul în care este prezent un rezultat pozitiv al 
testului rapid pe bază de antigen (la centrul de testare) sau un rezultat pozitiv al testului PCR 
(în funcție de testul efectuat de dvs.).  

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html
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• Purtați o mască dacă intrați în contact cu alte persoane din gospodăria dvs. Aerisiți cu 
regularitate toate camerele din locuința dvs. Evitați contactul direct cu alte persoane din casa 
dvs. 

• Înainte de a intra în orice unitate, cum ar fi, de exemplu, cămine de îngrijire, spitale sau școli, 
informați-vă cu privire la dispozițiile aplicabile acolo.  

• Dacă prezentați simptome, contactați telefonic medicul dvs. de familie sau Serviciul Medical 
de Urgență local (116 117)! 

 

3. Informați membrii gospodăriei dvs.! 

• Dacă este necesar, informați toți membrii gospodăriei ca măsură de precauție că aveți un 
rezultat pozitiv la autotest și că urmează să efectuați un test PCR. Rezultatul dvs. pozitiv la 
autotest nu implică obligații de izolare pentru membrii gospodăriei dvs.  

• O obligație de izolare pentru membrii gospodăriei dvs. există numai din momentul în care ați 
primit un rezultat pozitiv la testul PCR sau aveți un rezultat pozitiv al unui test rapid de 
antigen efectuat într-un centru de testare (nu un autotest). 

 

4. Informații suplimentare 

Pentru răspunsuri la întrebări suplimentare despre teste și în cazul unui test rapid pe bază de 
antigen, respectiv un test PCR cu rezultat pozitiv la Coronavirus SARS-CoV-2 se găsesc la: 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/  

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
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