
 

 

 

 

 

     

Programaţi-vă o 
vizită la o locaţie de 
testare pentru a vă 
face analiza astăzi 
prin telefonarea la 
119. Comandaţi un 
pachet testare la 
domiciliu dacă nu 
puteţi ajunge la o 
locaţie de testare  

Trebuie să vă 
autoizolaţi până 

vă primiţi 
rezultatele 

Şi toată lumea 
care locuieşte cu 
dvs. trebuie să 
stea şi ei acasă 

până primiţi 
rezultatele  

Veţi primi 
rezultatele prin e-

mail, mesaj scris, ori 
apel telefonic

Ce să faceţi după un test... 
 

 

Dacă rezultatul 
este negativ, 
puteţi toţi să 

opriţi autoizolarea  

Dacă rezultatul este 
pozitiv, trebuie să vă 

izolaţi cel puţin 10 zile. 
Autoizolarea înseamnă că nu 
trebuie să plecaţi de acasă şi 
aceasta este o cerinţă legală 
dacă aveţi rezultat pozitiv la 

test 

Toată lumea care 
locuieşte cu dvs. 
trebuie să stea 

acasă timp de 10 
zile din prima zi de 
când nu v-aţi simţit 
bine, chiar dacă ei 

sunt bine  

Reţineţi că 
trebuie să 

încercaţi să vă 
izolaţi de cei care 
locuiesc cu dvs. 

          

Veţi fi contactaţi 
prin mesaj scris, e-
mail sau telefon şi 

veţi fi rugaţi să daţi 
informaţii despre 

persoanele care au 
avut contact recent 

cu dvs.  

Informaţi-vă 
universitatea/ 

angajatorul/şcoala 
că aveţi rezultat 

pozitiv  

Curăţiţi obiectele şi 
suprafeţele pe care le 
atingeţi des, spălaţi-
vă pe mâini şi lăsaţi 
aerul proaspăt să vă 

intre în casă pe cât de 
mult posibil  

Dacă altcineva din 
gospodăria dvs. 

prezintă semne sau 
simptome, atunci ei 

trebuie să înceapă să 
se izoleze şi trebuie 

să facă un test

  

Sunaţi NHS la 111 dacă simptomele existente  se înrăutăţesc sau la 999 în cazul unei urgenţe 
 

Aveţi nevoie de ajutor referitor la cumpărături ori 
ridicarea de medicamente sau aţi dori să primiţi un 
telefon ca să vedem cum vă simţiţi? Suntem aici ca 

să ajutăm. Sunaţi la 0113 376 0330 
(De luni până vineri între 9 dimineaţa şi 5 după-

masa) 

 

Veţi considera că este dificil să vă izolaţi din cauză că 
nu veţi putea lucra? 

S-ar putea să fiţi eligibili pentru primirea unei plăţi de 
£500 ca să vă susţină financiar în timpul perioadei de 

izolare. 
Mai multe informaţii sunt disponibile la:  

www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-
communities    
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Ce e de făcut dacă aveţi simptome de  COVID 19 ... 
 

http://www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-communities
http://www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-communities

