Fișă informativă pentru pacienți

Testare drive-through pentru depistarea
coronavirusului (COVID-19)
Am introdus testarea pentru depistarea COVID-19 ca parte a procedurii noastre de
evaluare prealabilă. Vi se vor oferi mai multe informații despre această procedură ca
parte a contactului cu echipa dvs. medicală, însă prezenta fișă descrie ce implică testul
și la ce vă puteți aștepta. Vă rugăm să vă adresați echipei dvs. medicale dacă aveți
întrebări suplimentare.
Ce implică procesul de testare?
O asistentă medicală sau un alt membru al personalului medical va recolta o probă din partea
din spate a gâtului și din interiorul nărilor folosind un „bețișor cu tampon de vată” (similar unui
bețișor pentru urechi lung).
Unde trebuie să merg pentru a fi testat?
Trebuie să mergeți la un punct special amenajat pentru testare, precum:
• Spitalul General din Southampton, Tremona Road, Southampton SO16 6YD
• Parcul Adanac, Adanac Drive, Southampton SO16 0AU
Ambele puncte sunt servicii de tip drive-through, prin urmare nu este nevoie să parcați.
Cum ajungeți la punctul de testare drive-through al Spitalului General din Southampton
Hartă
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Indicații
• Conduceți până la intrarea în spital din Coxford Road, conform hărții de mai sus.
• Urmați ruta care înconjoară parcarea cu mai multe etaje din stânga.
• Continuați să vă deplasați pe ruta respectivă și veți vedea o cabină cu bariere portocalii în
fața intrării în Aripa de vest a spitalului, în apropierea zonei de parcare pentru ambulanțe.
• Va fi cineva în apropiere îmbrăcat cu o vestă de mare vizibilitate, care să vă îndrume.
Vi se va verifica numele pe lista de programări pentru testare.
Cum ajungeți la punctul de testare drive-through din Parcul Adanac
Hartă

Indicații
• Dacă veniți din direcția Spitalului General din Southampton: treceți de David Lloyd pe partea
dreaptă, treceți de semafoare și, la următorul sens giratoriu, luați a treia ieșire, marcată Parcul
Adanac.
• Continuați până la următorul sens giratoriu, apoi luați prima ieșire spre „Parc și pistă de bicicletă”.
• Dacă veniți dinspre intersecția 1 de pe M271: luați ieșirea spre Parcul Adanac.
• Rămâneți pe banda din stânga și la următorul sens giratoriu, luați a doua ieșire spre Parcul
Adanac.
• Continuați până la următorul sens giratoriu, apoi luați prima ieșire spre „Parc și pistă de
bicicletă”.
• Când ajungeți, va fi cineva la poartă să vă întâmpine, să vă verifice numele și să vă arate unde
trebuie să mergeți.
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Informații importante
• Când ajungeți, este esențial să rămâneți în mașină, cu geamurile închise și să așteptați
instrucțiuni.
• În niciun caz, nu trebuie să veniți pe jos sau să vă părăsiți mașina.
Ce se va întâmpla în timpul testului?
Când ați fost anunțat, înaintați până în zona în care așteaptă asistenta care vă va testa. Veți primi
instrucțiuni și vi se va prezenta procedura. Va trebui să lăsați geamul mașinii în jos în acest
moment, iar asistenta vă va verifica datele și vă va testa - se vor recolta probe din nas și gât.
Vă rugăm să nu mâncați cu o oră sau două înainte de programare și să aduceți o sticlă cu apă în
cazul în care doriți să vă hidratați după.
Când voi fi testat?
• Recomandăm tuturor pacienților noștri să se autoizoleze timp de 3 zile (sau conform
recomandărilor echipei dvs. clinice) înainte de data internării (cu excepția cazului în care
necesitați tratament de urgență). Această măsură este menită să reducă riscul de a vă infecta
cu coronavirus (COVID-19) înainte de operație sau procedură.
• Veți fi testat de regulă cu 72 de ore înainte de internarea planificată.

Cum pot să aflu rezultatele?
• Rezultatele testelor vă vor fi comunicate de către echipa dvs. clinică, de obicei în termen de
24 de ore, în funcție de ora din zi la care ați fost testat.
• Dacă testul este negativ, putem continua cu procedura, cu condiția ca starea dvs. de sănătate
să rămână bună.
• Dacă vă simțiți rău, dacă testul este pozitiv sau ați avut contact cu cineva care poate fi infectat
cu coronavirus, vă rugăm să anunțați echipa dvs. clinică, astfel încât aceștia să poată lua o
decizie cu privire la efectuarea sau amânarea procedurii planificate.
S-ar putea să am simptome, ce ar trebui să fac?
Dacă vă simțiți rău, vă rugăm să anunțați clinicianul/coordonatorul de la internări, pentru ca acestă
să vă poată explica ce înseamnă acest lucru pentru intervenția planificată. Sunați la numărul din
scrisoarea dvs. de programare sau contactați centrala la 023 8077 7222.
Dacă testați pozitiv pentru COVID-19 sau aveți simptomele de mai jos, nu trebuie să vă
prezentați la spital pentru internarea planificată sau pentru programarea în ambulatoriu,
cu excepția cazului în care ați discutat acest lucru cu clinicianul sau coordonatorul de
la internări.
Simptomele coronavirusului (COVID-19) includ:
• tuse recentă
• oboseală
• pierderea bruscă a simțului gustului și mirosului
• febră
Simptomele mai pot include și:
• diaree și vărsături
• dureri articulare recente.
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Link-uri utile
Pagina NHS - Verificați dacă aveți simptome de coronavirus
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/
Pagina Guvernului Majestății Sale - Coronavirus: testarea
www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-getting-tested

Pentru traducerea prezentului document sau pentru o versiune într-un alt
format, cum ar fi un format ușor de citit, tipărire în format mare, format Braille
sau format audio, vă rugăm să sunați la 023 8120 4688.
Pentru asistență în pregătirea vizitei, în cazul în care aveți nevoie de
un interpret sau de ajutor pentru a ajunge la spital, vă rugăm să vizitați
www.uhs.nhs.uk/additionalneeds
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