
 
 
 
Jei norite šį laišką gauti lengvai skaitomu formatu, Brailio raštu ar kitomis 
kalbomis, apsilankykite england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter arba rašykite 
england.contactus@nhs.net 
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Svarbi informacija apie koronaviruso gydymą 

Jūsų sveikatos istorija rodo, kad jums gali būti taikomas tinkamas gydymas, jei susirgsite 
koronavirusu.  

Galbūt jau anksčiau gavote panašų laišką. Šio laiško turinys kitoks, nes 
vyriausybė pakeitė koronaviruso testavimo būdą. Nuo balandžio 1 d. koronaviruso 
simptomų patikrinimui reikia naudoti greituosius antigenų testus, o ne PGR. 

Šiame laiške paaiškinama, kad: 
1. Greituosius antigenų testus turėtumėte pasidaryti namuose; 

2. Jūs turite pasidaryti testą, jei pasireiškia koronaviruso simptomai. Svarbu: Jūs 
turite pranešti apie testo rezultatą.  

3. Jei testo atsakymas teigiamas, NHS susisieks su jumis dėl gydymo.  

Daugiau informacijos rasite apsilankę: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

Kodėl siunčiame jums šį laišką? 

Sveikatos priežiūros specialistai peržiūrėjo sveikatos sutrikimus, dėl kurių žmonėms kyla 
didesnė rizika jiems susirgus koronavirusu. JK vyriausieji medicinos specialistai susitarė 
dėl šių sveikatos sutrikimų.  

Mes rašome jums, nes jūsų sveikatos istorija rodo, kad jūs turite vieną ar daugiau 
sveikatos sutrikimų. Tai reiškia, kad jums gali būti taikomas gydymas, jei testas 
patvirtina, kad sergate koronavirusu.  
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Gydymą reikia greitai taikyti, kai tik pasireiškia simptomai, nes jis gali užkirsti kelią 
sunkiam susirgimui. 

 
1. Namuose turėtumėte turėti greitųjų antigenų testų 

 
JK sveikatos apsaugos tarnyba jums atsiųs vieną greitųjų antigenų testų pakuotę ir ją 
turėtumėte gauti iki balandžio 12 d. Testą darykite tik tada, kai pasireiškia simptomai. Jei 
pasibaigs testai, jų galite užsisakyti per https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-
lateral-flow-tests arba paskambinę 119. 

Galite naudoti bet kokius vyriausybės teikiamus greituosius antigenų testus. 
Parduotuvėje įsigytų testų šiuo metu užregistruoti GOV.UK arba paskambinus 119 
negalima ir su jumis niekas nesusisieks dėl gydymo, jei atlikto testo rezultatas bus 
teigiamas. 

Jei jums anksčiau buvo išsiųstas PGR testas, laikykite jį. Jūsų gali būti paprašyta atlikti 
PGR testą, jei gydymą suteikia NHS. 

2. Jūs turite pasidaryti testą, jei pasireiškia koronaviruso simptomai 

Jei pasireiškia koronaviruso simptomai, nedelsiant pasidarykite greitąjį antigenų testą, 
net jei simptomai yra lengvi. 

Rezultatus privalote pranešti https://www.gov.uk/report-covid19-result arba paskambinę 
119. Būtinai nurodykite teisingą savo NHS numerį ir pašto kodą, kad galėtume su jumis 
susisiekti.  

Jei testo rezultatas yra neigiamas, bet turite simptomų, testą turite pasidaryti dar kitas dvi 
dienas (iš viso tris testus per tris dienas).   

3. Jei testo atsakymas teigiamas, NHS susisieks su jumis dėl gydymo 
 

Jei bet kurio greitojo antigenų testo atsakymas yra teigiamas ir pranešėte apie rezultatą, 
NHS susisieks su jumis dėl gydymo. Jei per 24 valandas po teigiamo testo rezultato 
jums niekas nepaskambina, kreipkitės į BP gydytoją, skambinkite 111 arba kreipkitės į 
gydytoją (jei turite), kuris išduos skubų siuntimą. 

Pagarbiai 

 
Profesorius Stephen Powis 
Nacionalinės medicinos tarnybos direktorius 
NHS England and NHS Improvement  
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Daugiau informacijos apie tai, kaip NHS naudoja jūsų informaciją rasite: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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