Enquanto você espera pelo
resultado do seu teste
Se você está com os
sintomas ou tem contato
próximo com alguém que
testou positivo para
COVID-19, você deve
iniciar uma quarentena
e esperar por mais
informações

A quarentena dura até
14 dias após a data da
sua última exposição,
mas pode continuar
mais tempo, se você
começar a sentir
sintomas.

Limpe as superfícies que
você tocar com alvejante
diluído em água ou produtos
de limpeza domésticos.
COVID-19 pode sobreviver
em superfícies por dias.

Não receba
visitas em
casa.

Não compartilhe seus
itens com as outras
pessoas em sua casa.

Fique em casa, exceto para buscar cuidados médicos
urgentes. Se precisar sair, use uma máscara.
Certifique-se de falar com seu médico antes de
procurar atendimento médico. Não use o transporte
público, transporte coletivo ou táxi. Se não tiver
acesso a um carro e precisar de transporte de
emergência, ligue para 911.
Mantenha uma distância de
pelo menos 2 metros de outras
pessoas o tempo todo, mesmo
em sua casa.
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Lave as suas mãos
durante todo o dia
com água e sabão
por pelo menos 20
segundos.
Ligue para o seu
médico se você
começar a sentir-se
doente. Ligue para
911 em caso de
emergência.

Se possível, use um quarto e
banheiro separados.

Para obter mais informações, visite mass.gov/covid ou ligue para 2-1-1

Atender ao apelo
interrompe a propagação!
Será solicitado que você
confirme suas informações e
fale sobre seus contatos
recentes

Se seu teste foi
confirmado como
positivo para COVID...
10+ DAYS

Uma pessoa será designada
a você, caso precise de
suporte durante o isolamento
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Look for
area code
(833) or (857)

O seu identiﬁcador
de chamadas
mostrará "MA COVID
Team", um número
que começa com
857, 833 ou o número
do Departamento de
Saúde local.

Você vai receber um contato do
seu Departamento de Saúde
local ou da Equipe de MA contra
a COVID

Seus contatos serão
incentivados a fazer o teste e
permanecer em quarentena

Sua identidade será
protegida

Seus contatos receberão a
ajuda necessária para
permanecer em quarentena

Você será solicitado a:
 Confirmar seu nome, endereço e data de
nascimento

O que esperar se você
receber uma ligação
da equipe MA COVID
ou do seu
Departamento de
Saúde local

 Seus sintomas e quando você
foi testado(a)
 Onde você mora e quem mora com você
 Pessoas com quem você já esteve e qual
a melhor forma de entrar em contato
com elas

Você será informado sobre:

Você NÃO será perguntado sobre:

 Resultados dos seus testes

 Seu número do seguro social

 A maneira adequada de se isolar

 O número do seu cartão de crédito
ou detalhes da conta bancária

 A melhor maneira de proteger
quem mora com você
 O que esperar sobre o
acompanhamento do seu
Departamento de Saúde local ou
da Equipe de MA contra a COVID

 O número do seu plano de saúde ou
o número de identificação do plano
 Seu status de imigração

Para obter mais informações, visite mass.gov/covid ou ligue para 2-1-1

