Teendők Pozitív Koronavírus teszt esetén
Pozitív teszt, enyhe tünetek: hatósági karantén
Amennyiben a tesztje pozitív, ám a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség
szempontjából kockázati csoportba, nem igényel kórházi kezelést, ebben az esetben
a beteg hatósági karanténba kerül. A kontaktuskutatás azt követően indul, miután
a labor értesítette a hatóságot, hogy ön pozitív. Telefonon fogja önt keresni a
területileg illetékes kormányhivatal és a rendőrség is. Kikérdezik a személyes adatait,
illetve arra kíváncsiak, kikkel találkozott a tünetei megjelenése előtt 48 órával 15
percen túl zárt térben, kivel él egy háztartásban, vagy kivel került közvetlen fizikai
kontaktusba (például kézfogás útján) ugyanebben az időszakban.
Ezt követően kapni fog a kormányhivataltól egy határozatot az ön járványügyi
elkülönítésről. Sajnos olyan esetek is előfordultak az elmúlt hetekben, hogy a
járványügy több nappal a pozitív eredményt követően jelentkezett, ezért a határozat
is csúszik. Ez esetben se mozduljon ki otthonról, ne veszélyeztessen másokat! Ha a
határozat megjön, akkor különösen ne hagyja el a karantént, mert aki járvány idején
az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat, vagy ellenőrzés szabályait
megszegi, bűncselekményt követ el, és elzárással büntetendő.
A karanténból akkor szabadulhat, ha a tünetek kezdete után legalább tíz nap eltelt és
a beteg legalább három napja láztalan, megszűnt vagy egyértelműen javuló légúti
tünetekkel gyógyultnak nyilvánítandó. Ha ezeknek a kritériumoknak megfelel,
értesítse a háziorvosát telefonon, ő jelenti be önt gyógyultnak a Nemzeti
Népegészségügyi Központnál.

Pozitív teszt, súlyos tünetek
Amennyiben a tesztje pozitív, és a tünetei súlyosak és kórházi ellátást igényel, akkor
az Országos Mentőszolgálatot kell hívni, a mentő a területileg illetékes kórházba
szállítja. Kórházban ápolt, diagnosztizált covid-19 beteget akkor bocsátanak haza, ha
a beteg meggyógyult (tünetmentessé vált), illetve, ha legalább 3 napja láztalan, légúti
tünetei megszűntek vagy egyértelműen javulóban vannak, és a radiológiai kép a
tüdőgyulladás egyértelmű javulását mutatja, vagy nem mutat kóros eltérést.
Amennyiben a hazabocsátás a tünetek kezdetétől számított tíz napon belül történik,
akkor otthonában a tizedik napig elkülönítése szükséges, a hazabocsátásról a járási
hivatal népegészségügyi osztályát értesíteni kell. Emellett a hazabocsátás előtt két,
48 óra különbséggel vett negatív PCR-vizsgálat is szükséges.
Ha nem fertőzött, ám találkozott olyannal, akinél diagnosztizálták már a Covid
betegséget?
Ha egy fertőzött személy a hatóságnál bejelentette önt, mint kontaktot, akkor
függetlenül attól, hogy vannak-e önnek tünetei, hatósági karanténba kerül, kapni fog
erről egy határozatot. Ilyen esetben két hét a karantén ideje: vagy otthonában tölti ezt
az időt, vagy felmutat két negatív tesztet.

Fontos azonban, hogy az első teszt legkorábban az utolsó kontaktust követő
negyedik napon kérhető, és a két teszt között el kell telnie legalább 48 órának (de
maximum 5 napnak). A szoros kontaktoknak az számít aki – egy háztartásban él a
már igazolt fertőzöttel vagy két méteren belüli távolságban eltöltött vele zárt térben
tizenöt percnél hosszabb időt, vagy közvetlen fizikai kontaktusba került, például
kézfogás útján –

