
 
 
 
Dacă aveți nevoie de această comunicare în mod ușor lizibil, Braille sau alte limbi, 
vă rugăm să accesați england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter sau contactați 
england.contactus@nhs.net 
 
Către:  

  
 

NHS England and NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
Londra 

SE1 6LH 

31 martie 2022 
 

 

Informații importante despre tratamentele împotriva coronavirusului 

În prezent, fișa dumneavoastră medicală arată că ați putea avea dreptul la tratamente 
dacă vă îmbolnăviți de coronavirus.  

Este posibil să fi primit o versiune a acestei scrisori înainte. A fost actualizată 
deoarece Guvernul a schimbat modul în care vă testați pentru coronavirus. De la 1 
aprilie, ar trebui să verificați simptomele de coronavirus folosind teste rapide, nu 
un test PCR. 

Această scrisoare explică că: 
1. Ar trebui să aveți acasă teste rapide 

2. Să faceți testul dacă aveți simptome asociate cu coronavirusul. Important: 
Trebuie să raportați rezultatele de la acest test rapid.  

3. Dacă testul este pozitiv, NHS vă va contacta cu privire la tratamente.  

Pentru mai multe informații accesați: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

De ce vă trimitem această scrisoare? 

Experți din domeniul sănătății au studiat afecțiunile care pot reprezenta un risc superior 
pentru persoane în cazul îmbolnăvirii cu coronavirus. Aceste afecțiuni au fost stabilite de 
autoritățile medicale din Regatul Unit.  

Din fișa dumneavoastră medicală reiese că ați suferit sau suferiți de una sau mai multe 
dintre aceste afecțiuni. Aceasta înseamnă că noile tratamente ar putea fi potrivite pentru 
dumneavoastră dacă un test confirmă că aveți coronavirus.  

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
mailto:england.contactus@nhs.net
http://www.nhs.uk/CoronavirusTreatments
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Aceste tratamente vor preveni să vă îmbolnăviți grav și trebuie administrate rapid după 
ce începeți să experimentați simptome. 

 
1. Ar trebui să aveți acasă testele rapide 

 
Agenția pentru Securitatea Sănătății din Regatul Unit vă va trimite un pachet de teste 
rapide până pe 12 aprilie. Folosiți-le numai dacă dezvoltați simptome. Dacă rămâneți 
fără, puteți comanda mai multe la https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-
flow-tests sau sunați la 119. 

Puteți utiliza orice teste rapide furnizate de Guvern. Testele cumpărate dintr-un magazin 
nu pot fi înregistrate în prezent prin GOV.UK sau la 119 și nu veți fi contactat cu privire la 
tratament dacă sunteți testat(ă) pozitiv folosind aceste teste. 

Dacă vi s-a trimis anterior un test PCR, îl puteți păstra. S-ar putea să vi se solicite să 
faceți un test PCR dacă primiți tratament de la NHS. 

2. Să faceți testul dacă aveți simptome asociate cu coronavirusul. 

Dacă aveți simptome de coronavirus, ar trebui să faceți imediat un test rapid, chiar dacă 
simptomele sunt ușoare. 

Trebuie să raportați rezultatul la https://www.gov.uk/report-covid19-result sau sunați la 
119. Este important să furnizați corect numărul dumneavoastră NHS și codul poștal, 
astfel încât să puteți fi contactat(ă).  

Dacă testul este negativ, dar aveți în continuare simptome, ar trebui să faceți un alt test 
în fiecare dintre următoarele două zile (trei teste în total timp de trei zile).   

3. Dacă testul este pozitiv, NHS vă va contacta cu privire la tratamente. 
 

Dacă oricare dintre testele dumneavoastră rapide este pozitiv și ați raportat rezultatul, 
NHS ar trebui să vă contacteze cu privire la tratament. Dacă nu sunteți contactat(ă) în 
termen de 24 de ore de la testul pozitiv, sunați medicul de familie, la 111, sau la medicul 
specialist (dacă aveți unul), care vă poate da trimitere urgentă. 

Cu stimă, 

 
Profesorul Stephen Powis 
National Medical Director (Director medical la nivel național) 
NHS England and NHS Improvement  
 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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Mai multe informații despre cum utilizează NHS informațiile dumneavoastră: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice. 

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