Leitura dos seus resultados Teste de Fluxo Lateral (LFT)
NOME:
DATA:

O que revelou
o meu teste?
Negativo

O que significa o meu resultado?
Uma linha de controlo «C» visível significa que o dispositivo de teste funcionou
bem.
A ausência da linha «T» indica que o teste é negativo

C

Um resultado negativo significa que é menos provável que tenha COVID-19
As medidas de segurança continuam a ser importantes porque este teste
não é tão sensível como um teste PCR. Deve continuar a cumprir todas as
orientações de saúde pública mais recentes

T
Apenas a linha de
controlo «C» surgiu na
janela de resultados

Positivo

Se desenvolver sintomas, deve autoisolar-se imediatamente e solicitar um teste
PCR de acordo com as orientações de saúde pública mais recentes, ligando para
a Linha de Apoio ao Coronavírus através do número 0800 735 5566.

Uma linha de controlo «C» visível significa que o dispositivo de teste funcionou
bem. Uma linha «T» visível indica que o teste é positivo

C

C

T

T

As linhas de controlo
«C» e «T» surgiram na
janela de resultados

Inválido ou Nulo

C

C

T

T

Tem de ir para casa e iniciar imediatamente o autoisolamento juntamente com
outros membros do agregado familiar, que deverá notificar
Contacte a Linha de Apoio ao Coronavírus para marcar uma visita ao domicílio
para realizar um teste PCR.
Se o teste PCR for negativo, pode regressar ao trabalho e o seu agregado familiar
já não precisará de ficar em isolamento
Se o seu teste PCR for negativo, pode voltar a participar no Programa de Teste da
Covid-19 da Comunidade (Teste de Fluxo Lateral) imediatamente.
Se o seu teste PCR for positivo, deve esperar 28 dias desde o último dia de
isolamento antes de voltar a participar no Programa de Teste da Covid-19 da
Comunidade.
A ausência de uma linha «C» significa que o seu dispositivo de teste não
funcionou bem - o seu teste é inválido ou nulo
Pode continuar a trabalhar normalmente, mas deve realizar outro LFT com a
maior brevidade possível

A linha de controlo
«C» não aparece na
janela de resultados

Atenção: O LFT oferece uma camada adicional de precaução contra surtos de Covid-19 que apoia as medidas de saúde
pública existentes. Um LFT negativo NÃO indica categoricamente que testou negativo à COVID-19. Continue a cumprir
rigorosamente as orientações de saúde pública, mesmo se tiver um resultado negativo.
Caso tenha quaisquer dúvidas sobre o seu resultado, não hesite em entrar em contacto com a Linha de Apoio ao
Coronavírus através do número 0800 735 5566.
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