Тестування на COVID-19 у Новій Шотландії
Тестування доступне для всіх жителiв Нової Шотландії, якi мають симптоми. Більшість жителів Нової
Шотландії мають право на експрес-тестування-на антиген, тоді як особи з підвищеним ризиком важких
захворювань і певні професії також мають право на ПЛР (лабораторне) тестування.

ПЛР тестування
Доступнe для людей, які мають симптоми ТА пiдвищений ризик важкого перебiгу хвороби. Запишіться на прийом
за допомогою онлайн-форми самооцінки або зателефонуйте за номером 811. Дізнайтеся, чи маєте ви право на ПЛР,
на nshealth.ca/coronavirustesting.
Ви можете отримати доступ до результатів ПЛР-тесту (негативних, позитивних і невизначених), якщо у вас
є дійсна провінційна медична картка (з будь-якої провінції), студентський квиток або інший реєстраційний
номер, такими способами:

Електронна
пошта

Автовиклик

Результати електронною поштою можна отримати цілодобово.
Перевірте папку «Сміття», щоб знайти результати тесту.
Шукайте електронний лист від noreply@nshealth.ca. Важливо
зареєструватися за допомогою правильної адреси електронної
пошти (двічі перевірте її, коли прийдете на тест), її неможливо
змінити після проходження тестування.
Якщо ви не одержите результат електронною поштою, ви
отримаєте автоматичний дзвінок - часто між 14: 00 та 17
год. Якщо ви чекаєте на результат тесту, тримайте телефон
при собі та увімкніть його. «Ідентифікатор абонента» може
відображатися як невідомий номер, невідоме ім’я або
незнайомий номер за межами регіону. Будь ласка, дайте
відповідь на дзвiнок. Автоматичний виклик буде зроблено двічі.

Онлайн

Щоб отримати доступ до результатів онлайн, відвідайте
c19results.nshealth.ca

Телефон

Ви отримаєте телефонний дзвінок із відділу охорони здоров’я з
результатами, якщо у вас немає дійсної провінційної медичної
картки або ми не можемо зв'язатися з вами іншими способами,
переліченими вище.

Якщо результат негативний

• Залишайтеся вдома, якщо у вас все ще є симптоми.
• Дотримуйтесь інструкцій на сайті
nshealth.ca/i-have-covid-19-symptoms

Якщо результат позитивний

• Дотримуйтесь інструкцій на сайті nshealth.ca/
testedpositiveforcovid
• Заповніть форму звіту та підтримки на сайті
c19hc.nshealth.ca/self-report або зателефонуйте
за номером 1-833-797-7772, якщо у вас немає
доступу до Інтернету або вам потрібна допомога.

Якщо результат невизначений

• Якщо у вас є симптоми, вам потрібно записатися на
інший тест: covid-self-assessment.novascotia.ca/en

Щоб отримати доступ до результатів тесту, вам потрібно буде ввести останні чотири цифри своєї медичної
картки або ідентифікаційного номера. Результати тесту зазвичай доступні протягом 1-3 днів. Якщо минуло
більше 72 годин, зателефонуйте у вiддiл охорони здоров’я за номером 1-844-996-0694.
Невизначені результати тесту означають, що ваш останній тест не виявив чіткого позитивного АБО негативного результату.
Він не зміг точно виявити COVID-19. Ваш результат може бути невизначеним, якщо:
• Зараз ви інфіковані COVID-19, але тест було зроблено занадто рано, щоб виявити вірус
• АБО ви нещодавно були інфіковані COVID-19, і тест виявляє невелику кількість нежиттєздатного (мертвого) вірусу
• АБО виникла проблема з вашим зразком або самим тестом.

Експрес-тестування на антиген
Доступно для людей, які мають симптоми, але не мають підвищеного
ризику важкого перебiгу хвороби.
Запишіться на прийом за допомогою онлайн- форми самооцінки, щоб
отримати експрес-тести в центрі тестування.
Отримайте експрес-тести без попереднього запису в офiсах депутатiв
Законодавчих зборів та бібліотеках. Вони також доступнi в пунктах Access
NS і Feed Nova Scotia для людей, які користуються їхніми послугами.
Інструкції щодо використання експрес-тестів доступні на сайті
nshealth.ca/coronavirus/covid-19-rapid-testing

Експрес-тести слід використовувати лише за наявності
симптомів. Два негативних експрес-тести, зроблені з
інтервалом у 48 годин, вважаються негативними (не
інфіковані).
Якщо ваш тест позитивний, відвідайте c19hc.nshealth.
ca/self-report і заповніть форму скринінгу «Повідомити
та підтримати», щоб допомогти швидко визначити
людей, які мають право на ліки від COVID-19 і можуть
отримати користь від них. Потім відвідайте nshealth.ca/
testedpositiveforcovid щоб отримати інформацію про те,
як зменшити поширення вірусу.

Якщо вам потрібен тест на COVID-19 для подорожі чи роботи, вам потрібно буде відвідати
приватну клініку для тестування (nshealth.ca/coronavirus-home/i-need-covid-test-travel).

Для отримання інформації відвідайте: nshealth.ca/coronavirustesting
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