
V COVID SAFETY, IT’S UP TO US

For more information go to nsw.gov.au 

Who should do a rapid antigen test.
If you have any COVID-19 symptoms, or are a household, social, workplace 
or education contact of a positive case, you should do a rapid antigen test. 
You can also test before an event or if visiting vulnerable family members. 
There may be other situations where you do a test. 

The four things to do if you test positive.
1.  You must register your positive test result on the Service NSW website 

or app so you can be linked to important health care support and advice 
based on your COVID-19 risk. If you or someone in your family can’t 
register online, please call Service NSW on 13 77 88. 

2.  You and your household must self-isolate immediately for 7 days. 
Important information on self-isolation and how to manage COVID-19 at 
home will be provided when you register with Service NSW or can be 
found at nsw.gov.au.

3. Tell people who you spent time with from the 2 days before you started 
having symptoms or 2 days before you tested positive (whichever came 
first) that you have COVID-19. This includes your social contacts, 
workplace and/or school.

4.  Monitor your symptoms and follow the health advice issued to you 
when you register your positive rapid antigen test.

Using a rapid 
antigen test? 
What you need to know if 
you test positive. 

If you require a free telephone interpreter, call 131 450, say the language 
you need in English and ask the interpreter to connect you to Service NSW. 



 صحف مادختسا
؟عیرسلا دضتسملا
ةجیتن تناك اذإ ھفرعت نأ بجی يذلا ام
.ةیباجیإ صحفلا

؟عیرسلا دضتسملا صحف ءارجإب موقی نأ ھیلع يذلا نم
 وأ ةرسألا نمض ةیباجیإ ھتجیتن صخشل اًطلاخم تنك اذإ وأ، COVID-19ضارعأ نم يأ كیدل ناك اذإ
 لبق صحفلاءارجإ اًضیأ كنكمی .عیرسلا دضتسملا صحف ءارجإ كیلع بجیف ،میلعتلا وأ لمعلا ناكم وأ عمتجملا

 ءارجإ اھیف كیلع نوكی ىرخأ تالاح كانھ نوكت دق .ءافعضلا ةلئاعلا دارفأ روزت تنك اذإ وأ كلذ ثودح
.صحفلا

.ةیباجیإ صحفلا ةجیتن تناك اذإ اھلعف كیلع بجی يتلا ةعبرألا ءایشألا
  كطبر نكمی يكل Service NSWقیبطت وأ عقوم لالخ نم ةیباجیإلا كصحف ةجیتن لیجست كیلع بجی1.
 نكمتت مل اذإ .كیلع قبطنملا COVID-19رطخ ىوتسم ساسأ ىلع ةمھملا ةیحصلا ةیاعرلا حئاصنو معدب
13 مقرلا ىلع Service NSW ـب لاصتالا ىجُری ،تنرتنإلا ربع لیجستلا نم كتلئاع دارفأ دحأ وأ تنأ
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 لزعلا نع ةمھم تامولعم ریفوت متیس .مایأ7 ةدمل روفلا ىلع يتاذلا لزعلاب كترسأو تنأ موقت نأ بجی2.
 روثعلا نكمی وأ Service NSWىدل لیجستلا دنع لزنملا يف COVID-19 ةرادإ ةیفیكو يتاذلا

.nsw.gov.au يف اھیلع
 نم نیموی لبق وأ ضارعألا روھظ ءدبل نیقباسلا نیمویلا يف مھعم ًاتقو تیضق نیذلا صاخشألا ربخأ3.

 لمشی اذھو .COVID-19 ـب باصم كنأ ينعی امب ً)الوأ ثدحی امھیأ( ةیباجیإلا كصحف ةجیتنروھظ
.ةسردملا وأ/و لمعلا ناكم يف وأ/و نییعامتجالا نیطلاخملا
.يباجیإلا عیرسلا دضتسملا صحف لجست امدنع كیلإ ردصت يتلا ةیحصلا حئاصنلا عّبتاو كضارعأ بقار4.

nsw.gov.au ىلإ ھّجوت تامولعملا نم دیزملل

 ةغللاب ركذاو ،450 131 مقرلا ىلع لصتا ،لباقم نودب فتاھلا ربع يھفش مجرتم ىلإ ةجاحب تنك اذإ
.Service NSW ـب كلصوی نأ مجرتملا نم بلطاو اھدیرت يتلا ةغللا ةیزیلجنإلا

ًاعیمج انتیلوؤسم ھنإ ،COVID نم نامألا

COVIDنمنامألا



Làm xét nghiệm kháng 
nguyên nhanh?
Những điều quý vị cần biết nếu có
kết quả xét nghiệm dương tính.

Ai nên làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh.
Nếu có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào, hoặc là người tiếp xúc với một ca 
dương tính trong gia đình, ngoài xã hội, tại chỗ làm hoặc chỗ học, quý vị nên 
làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh (rapid antigen test). Quý vị cũng có thể 
làm xét nghiệm trước khi tới một sự kiện hoặc nếu đến thăm những người
trong gia đình dễ bị bệnh. Có thể có những tình huống khác mà quý vị phải
làm xét nghiệm. 
Bốn điều cần làm nếu quý vị có kết quả dương tính.
1. Quý vị phải đăng ký kết quả xét nghiệm dương tính của mình trên 

trang mạng hoặc ứng dụng của Service NSW để được kết nối với những 
khuyến cáo và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe quan trọng dựa trên nguy cơ 
COVID-19 của quý vị. Nếu quý vị hoặc ai trong gia đình không thể đăng ký 
trực tuyến, xin gọi Service NSW theo số 13 77 88

2. Quý vị và cả hộ gia đình phải tự cách ly ngay lập tức trong 7 ngày.
Thông tin quan trọng về cách tự cách ly và quản lý COVID-19 tại nhà sẽ 
được cung cấp khi quý vị đăng ký với Service NSW, hoặc có thể tìm thấy 
tại nsw.gov.au.

3. Nói với những người quý vị đã từng tiếp xúc kể từ 2 ngày trước khi 
quý vị bắt đầu có các triệu chứng hoặc 2 ngày trước khi quý vị có kết quả 
dương tính (dựa theo ngày nào trước) biết là quý vị bị COVID-19. Những 
người này kể cả các mối liên hệ xã hội, tại chỗ làm và/hoặc tại trường 
học của quý vị.

4. Theo dõi các triệu chứng của mình và làm theo khuyến cáo y tế được 
cho biết khi quý vị đăng ký kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
dương tính của mình.

Để biết thêm thông tin, truy cập nsw.gov.au

Nếu cần thông ngôn viên miễn phí qua điện thoại, quý vị gọi số 131 450, 
nói ngôn ngữ mình cần bằng tiếng Anh và nhờ thông ngôn viên nối đường
dây quý vị với Service NSW.

AN TOÀN VỀ COVID, DỰA VÀO TẤT CẢ CHÚNG TA

AN TOÀN VỀ COVID
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