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Para mais informações sobre testes COVID-19 em Rhode Island, visite covid.ri.gov/testing.
Aponte a camara do seu smartphone para o código QR na parte superior direita para visualizer os 
vídeos sobre testes COVID-19 e quarentena.

Una publicación oficial del Estado de Rhode Island.

Se lhe fizeram dois esfregaços de zaragatoa durante a sua consulta, então fez um teste rápido e um teste PCR. Se lhe 
fizeram apenas um esfregaço de zaragatoa, então fizeram-lhe apenas o teste PCR.

Os resultados dos testes rápidos ficam, geralmente, prontos em 8-12 horas. Os testes realizados antes das 15h00 
terão resultados rápidos no mesmo dia. Os resultados dos testes realizados após as 15h00 sairão na manhã seguinte.

Os resultados dos testes PCR ficam, geralmente, prontos num prazo de dois dias.

Se tiver sintomas, isole-se das outras pessoas que vivem em sua casa tanto quanto possível, enquanto espera pelos 
resultados. Se for um contacto próximo de alguém com teste positivo, mas não apresentar sintomas, fique em casa e 
siga as orientações de quarentena enquanto espera pelos resultados. Mais informações sobre quarentena e isolamen-
to podem ser encontradas em covid.ri.gov/wha�odo.

Qualquer pessoa com teste positivo para COVID-19 precisa de se isolar durante pelo menos 10 dias. Após 10 dias, 
pode regressar à escola ou ao trabalho se não tiver febre há pelo menos 24 horas sem recorrer a nenhum 
medicamento para baixar a febre e se os sintomas tiverem melhorado. Se testou positivo, mas nunca teve 
sintomas, deve isolar-se durante 10 dias após fazer o teste COVID-19.

Quando os resultados dos meus testes estarão prontos?

Se o resultado do seu teste for POSITIVO:

Se o resultado do seu teste rápido for negativo, deve ficar isolado enquanto espera pelo resultado do seu teste PCR. 
Se o resultado do seu teste PCR for negativo, pode regressar à escola ou ao trabalho depois dos sintomas terem 
melhorado e se não tiver febre há pelo menos 24 horas, sem recorrer a nenhum medicamento para baixar a febre. 
Não vá à escola nem vá trabalhar se se sentir doente.

Qualquer pessoa que tenha tido contacto próximo com um caso positivo deve ficar em quarentena durante 10 dias a 
partir da última exposição conhecida. Pode encurtar a sua quarentena para sete dias se tiver um resultado negativo de 
um teste feito cinco dias ou mais após a exposição.

Se o resultado do seu teste for NEGATIVO:

Pode aceder aos resultados dos testes em portal.ri.gov/results. Irá receber um email ou SMS quando os resultados 
do seu teste estiverem prontos.

Se precisar de ajuda para aceder aos resultados do seu teste, ligue para o serviço de agendamento de testes K-12 
através do 844-857-1814 entre 7h30 e as 19h00 nos dias de semana e às 8h30 e 16h30 nos fins de semana. Aguarde 8 
a 12 horas após a sua consulta de teste para ligar a perguntar sobre o resultado do teste rápido e 48 horas para saber 
da situação do resultado do seu teste PCR.
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