Информативни лист:
Teстирање асимптоматских радника
за пружање неге старијим особама
30. октобар 2020.

Да би допринела заштити станара и радника у старачким домовима које
финансира савезна влада, влада Аустралије спроводи тестирање радника који
не испољавају симптоме COVID-19. Ако имате вирус, али не и симптоме, то
значи да сте асимптоматски.
Тестирање је важно, јер оно помаже да се пронађу радници за пружање неге
старијим особама који имају COVID-19 још пре него што код њих настану
симптоми. Тестирање ће помоћи здравственим властима и послодавцима да
идентификују жаришта у друштвеној заједници пре него што избије епидемија
COVID-19.
Не заборавите да тест на COVID-19 открива само да ли сте оболели у време
тестирања. Свако мора да:
o одржава добре хигијенске навике
o Обавезно следи упутства о употреби личне заштитне опреме и
придржава се других мера за сузбијање инфекције
o мотри на симптоме COVID-19
o се поново тестира чак и ако испољава само благе симптоме.

Да ли је тестирање обавезно?
Не, учешће у тестирању је добровољно. Подстичемо вас да се тестирате да
бисте допринели сопственој заштити, као и заштити станара.
Тестирање омогућује вашем послодавцу и здравственим властима да пронађу
позитивне случајеве пре него што избије епидемија.
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Да ли треба да будем у изолацији након тестирања?
Не, нећете морати да будете у изолацији након тестирања ако се добро
осећате и не испољавате симптоме COVID-19.
Ако добијете симптоме, чак и ако су они само благи, морате да останете код
куће и затражите медицински савет.

Како ћу сазнати резултат теста?
Ако се региструјете и дате нам број вашег мобилног телефона, негативни
резултат теста ћете примити текст поруком.
Melbourne Pathology ће позитивни резултат на COVID-19 доставити директно
Одељењу за јавно здравље Викторије (Victorian Public Health Unit). Одељење за
јавно здравље ће обавестити вас и старачки дом у коме радите.
Останите код куће ако се не осећате добро или ако сте добили позитиван
резултат и следите упутства Одељења за јавно здравље.

Да ли могу да се тестирам на клиници за патологију?
Да, радници за пружање неге старијим особама у Викторији могу да оду на
бесплатно (bulk-billed) тестирање на COVID-19 и у приватне клинике за
патологију. Понесите са собом Medicare картицу и идентификациону картицу да
докажете да радите у установи за пружање неге старијим особама у Викторији.
Ако немате идентификациону картицу, можете да понесете са собом неки други
доказ, на пример униформу.

Да ли треба да се тестирам ако сам већ имао/ла
COVID-19?
Ако се добро осећате и не испољавате симптоме, али је резултат теста у
последња три месеца био позитиван, поновно тестирање може да прикаже
лажно позитиван резултат.
Постоје докази да три месеца након позитивног резултата, вирус може да
доведе до нетачног резултата на каснијим тестовима.

Када треба поново да се тестирам?
Ако је већ прошло три месеца од позитивног резултата, требало би да се
придружите асимптоматском тестирању које се спроводи у вашем старачком
дому.
Ако се осећате лоше или имате симптоме, морате одмах да се тестирате.

2

Testing of asymptomatic aged care workers – 07112020 - Serbian

За више информација, контактирајте Викторијски
центар за питања радника за негу старијих особа
(Victorian Aged Care Response Centre):
1800 413 957
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