
Testează. Urmărește. Protejează.  
Pentru a proteja Țara Galilor.

Ce trebuie să faceți?
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URMĂRIȚI MIȘCĂRILE DVS. OPRIȚI RĂSPÂNDIREA.  
ÎMPREUNĂ VOM PROTEJA ȚARA GALILOR.

Consultați gov.wales/coronavirus
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!Prezentați cel puțin 1 simptom specific infecției 
cu coronavirus: tuse constantă nouă; temperatură 
ridicată; sau pierderea mirosului sau gustului.

Dvs. și membrii casei respectați îndrumarea 
privind auto-izolarea.
gov.wales/coronavirus

Dacă rezultatul testului este negativ, nu sunt necesare alte 
măsuri de către dvs. sau alte persoane din locuință. Nu 
mai aveți nevoie de auto-izolare. Dacă rezultatul testului 
este pozitiv, vă va contacta un urmăritor de contact în 
numele serviciului Test, Trace, Protect (Testează, Urmărește, 
Protejează) al NHS Țara Galilor. Acesta va lua legătura cu 
dvs. doar în cazul în care rezultatul testului dvs. este pozitiv.

Un urmăritor de contact va lua legătura cu contactele dvs. Ei îi vor informa că 
au intrat în contact cu o persoană testată pozitiv la infecția cu coronavirus. Nu 
vă va fi dezvăluită identitatea decât în cazul în care vă dați acordul în acest sens. 
Acestea vor beneficia de asistență și recomandarea de auto-izolarea timp de 14 
zile de la ultima dată în care au intrat în contact cu dvs. Membrii locuinței lor nu 
vor fi rugați să se auto-izoleze, însă ar trebui să respecte orientarea în materie de 
distanțare socială și să evite intrarea în contact cu persoana care se izolează la 
domiciliu.

Faceți un test în primele 5 zile de la manifestarea 
simptomelor, atunci când testul este cel mai eficient. 
Solicitați un test aici    
gov.wales/coronavirus

Vi se va solicita să furnizați informații suplimentare. 
Va trebui să știm care sunt acele persoane cu care ați 
intrat în contact și locurile pe care le-ați frecventat în 
cele două zile înainte de manifestarea simptomelor și 
până acum.

Persoana dvs. de contact va fi sfătuită să se testeze în cazul în care prezintă 
simptome. Nu se recomandă testarea persoanelor asimptomatice deoarece acest 
lucru poate genera rezultate fals negative. În cazul rezultatul testului lor este pozitiv, 
procesul va fi repetat pentru această persoană, membrii casei lor și persoanele de 
contact.

Dacă ați fost la mai puțin de 1 m de o persoană timp de 1 minut sau mai 
mult sau mai puțin de 2 m de o persoană timp de 15 minute sau mai mult, 
va trebui să ne informați despre aceste persoane. Va trebui să ne informați 
despre orice persoană cu care ați călătorit într-un vehicul sau persoanele 
lângă care ați stat în mijloacele de transport public. 

Aveți grijă la persoanele care sună pentru înșelăciune. Nu vă vom cere 
niciodată informații de natură financiară, detalii bancare sau parole. Dacă 
aveți îndoieli, nu furnizați informațiile. Mesajele vor fi transmise de la 
numărul +447775106684, e-mailurile vor fi trimise de la adresa de email 
tracing@wales.nhs.uk / olrhain@wales.nhs.uk, iar apelurile vor fi inițiate de 
la numărul 02921 961133. Nu vor fi folosite alte canale de echipa Trace, Test, 
Protect NHS.

https://gov.wales/self-isolation-stay-home-guidance-households-possible-coronavirus
https://gov.wales/self-isolation-stay-home-guidance-households-possible-coronavirus
https://gov.wales/staying-safe-social-distancing
https://gov.wales/staying-safe-social-distancing
https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test

