selftest
ΕΥΚΟΛΑ & ΑΠΛΑ
Το self test είναι το νέο μας όπλο στη μάχη με την πανδημία.
Είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο αυτοδιάγνωσης που μας επιτρέπει να μάθουμε ανά
πάσα στιγμή αν είμαστε θετικοί στον ιό, ώστε να μη βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία
μας ή τις ζωές των αγαπημένων μας και των συνανθρώπων μας.
Με το self test, ο έλεγχος για τον ιό γίνεται ευκολότερος και συχνότερος.

Κάθε εβδομάδα, μπορούμε να προμηθευτούμε ένα δωρεάν
self test από το φαρμακείο, με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α.
και της αστυνομικής μας ταυτότητας. Μαζί με το κιτ του
self test, παραλαμβάνουμε από τον φαρμακοποιό και τις
γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.

Το self test πραγματοποιείται εύκολα κατ΄ οίκον, χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη
από κάποιον επαγγελματία υγείας. Οι ενήλικες μπορούν να διενεργήσουν το τεστ
μόνοι ή με βοήθεια εφόσον την χρειάζονται. Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών υπό την
επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων. Σε ανήλικους κάτω των 12 ετών το
τεστ θα διενεργείται από ενήλικους. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα
παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.
Προσοχή! Πριν ξεκινήσουμε το test, θα πρέπει να έχουμε διαβάσει προσεκτικά
τις οδηγίες χρήσης του.

Κάνουμε συχνά self test, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποιο
σύμπτωμα ότι νοσούμε από COVID-19, καθώς ένας στους
τρεις φορείς του ιού είναι ασυμπτωματικός.

Το αποτέλεσμά μου είναι θετικό! Τι πρέπει να κάνω;
Αν το αποτέλεσμα του τεστ σας είναι θετικό, πρέπει να το δηλώσετε στη σελίδα
self-testing.gov.gr. Εκεί θα βρείτε μία λίστα με τις δομές υγείας που μπορείτε να
επισκεφθείτε προκειμένου να υποβληθείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) και να γίνει κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση των
ευρημάτων. Μέχρι να γίνει αυτό εσείς και οι οικείοι σας πρέπει να παραμείνετε σε
κατ΄οίκον περιορισμό. Στην περίπτωση που ο επιβεβαιωτικός έλεγχος είναι θετικός,
θα επικοινωνήσει μαζί σας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για
περαιτέρω οδηγίες καθώς και ιχνηλάτηση των επαφών σας.

Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό, χρειάζεται να το δηλώσετε μόνο αν ανήκετε
σε κάποια επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές)
που υποβάλλεται σε υποχρεωτικό self test. Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε το
self-testing.gov.gr, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα
δηλώσετε το αποτέλεσμά σας στην ειδική ενότητα. Για τους μαθητές τη δήλωση
κάνει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας τους.
Όσο ο εμβολιασμός προχωρά, τόσο πλησιάζουμε στο να πάρουμε πίσω τις ζωές
μας. Μέχρι τότε, το self test είναι ακόμα ένα μέτρο προστασίας που μας κρατά
ασφαλείς, μαζί με τις μάσκες, τις αποστάσεις και το συχνό πλύσιμο των χεριών μας.
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Νοιαζόμαστε. Προστατευόμαστε. Εμβολιαζόμαστε.
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