Kits de Teste Rápido para COVID-19
Uma importante ESTRATÉGIA MITIGANTE DA COVID-19 são os testes rápidos para
COVID-19 caseiros (autoteste).
MCPS planeja distribuir kits caseiros
de autotestes rápidos nasais (nariz)
para COVID o que ocorrerá durante os
próximos dois meses.

» Cada kit incluirá dois testes dentro de uma caixa.
»E
 les são testes rápidos de antígeno caseiros para COVID-19
que oferecem resultados em aproximadamente 15 minutos e
podem ser utilizados por pessoas exibindo sintomas ou não.

QUANDO USAR o TESTE
Alunos

Funcionário

» Q
 uando um aluno for identificado como tendo tido
contato próximo com alguém que testou positivo para a
COVID-19—Use o teste rápido 5 Dias após a exposição.

» Q
 uando um membro da equipe testar positivo—Use um
teste rápido no Dia 5 para determinar se o isolamento
pode terminar antes do Dia 6.

» Q
 uando um aluno não vacinado estiver em quarentena—
Use o teste rápido no Dia 5 para retornar à escola no Dia 6.

» Q
 uando um membro da equipe desenvolver sintomas da
COVID-19—Use um teste rápido no início dos sintomas.

» Q
 uando um aluno desenvolver sintomas da COVID-19—
Use um teste rápido no início dos sintomas.
» Q
 uando voltar de viagem ou de reuniões com grande
número de pessoas—Use um teste rápido antes de
retornar à escola.

» Q
 uando um membro da equipe estiver em quarentena
devido a um contato próximo—Use o teste rápido no Dia
5 para determinar se a quarentena pode terminar antes
do Dia 6.
» Q
 uando voltar de viagem ou de reuniões com grande
número de pessoas—Use um teste rápido antes de
retornar à escola.

Como fazer o upload dos Resultados do
Teste de COVID-19
1º Passo
2º Passo
3º Passo

Clique no Formulário de Reportagem da COVID-19
bit.ly/MCPS-Reporting-Form
Preencha o formulário para compartilhar os resultados do teste

OPCIONAL: Faça o upload de uma imagem do resultado do
teste e envie.

Você também poderá usar o código QR abaixo
para baixar o formulário de reportagem no seu
dispositivo inteligente

