Onde posso obter
meus resultados?
Seus resultados serão entregues a você
através do portal online “MyQuest”.
Se foi submetido a um teste, siga as
instruções na folha que indica como
criar uma conta online. Faça o possível
para criar uma conta no dia do teste
pois o sistema Quest demora 24 horas
em reconhecer um novo usuário e em
vincular seus resultados com sua
conta.
Se você for o progenitor ou cuidador
da pessoa submetida ao teste,
também poderá solicitar da família
autorização para configurar e acessar
as visitas e os resultados do teste
através da funcionalidade “My Circle”,
na sua conta de “MyQuest”.
Os resultados mostrarão os dois
resultados seguintes: “não detectado”
(negativo) “fora da faixa” (positivo

Informação sobre
prevenção
Use uma máscara/cobertura
de tecido para o rosto

Pratique o distanciamento social
(fique a uma distância de 6 pés)

Lave as mãos

OVID-19
Para mais informação
https://www nh.gov/covid19/

A recepção dos resultados poderá
demorar até 72 horas.

Informação sobre o centro de
testes fixos

O que significam meus
resultados?
Teste dá resultado positivo:
Atualmente você tem uma
infecção ativa por COVID-19 e
pode transmitir o vírus para
outros.
Teste dá resultado negativo:
É muito provável que
atualmente você NÃO tenha
uma infecção ativa por
COVID-19.
Comentário importante sobre testes
com resultados negativos:

O que é o teste do
vírus do COVID-19?
O teste do vírus do COVID-19
examina se há infecção ativa com
o vírus. Ter a infecção ativa
significa que você tem o vírus no
seu sistema.

Se uma pessoa assintomática for submetida
ao teste depois de ter estado exposta ao
COVID-19 (por exemplo, se ela esteve em
contato com um caso confirmado de
COVID- 19), o fato de ela ter resultado
negativo NÃO significa que ela possa
interromper sua quarentena de 14 dias. Uma
pessoa exposta pode desenvolver a doença
em qualquer momento dentro deste período
de 14 dias e os testes feitos anteriormente
poderiam ser falso-negativos. Essa pessoa
deveria ficar excluída do trabalho e passar
por uma quarentena de 14 dias.

O que eu deveria fazer?
Se seus resultados forem positivos...
Fique em casa e siga a orientação dos
CDC sobre os passos a seguir caso
você esteja doente. Se você for
funcionário do sistema sanitário ou
de uma infraestrutura essencial,
informe seu trabalho sobre seu
resultado no teste.
Se seus resultados forem positivos, alguém do
departamento de saúde entrará em contato
com você.

Se seus resultados forem negativos...
Se tiver sintomas, consulte com o
médico sobre se deve ficar em casa e
se ser submetido novamente ao
teste. Se não tiver sintomas, você
deveria ser submetido novamente ao
teste, só se for indicado por seu
prestador médico e/ou por seu lugar
de trabalho. Assegure-se de tomar
medidas para sua proteção e a dos
outros.

