Teste de COVID 19 Drive Thru
350 Plantation Street, Worcester, MA 01605

Cadastre-se no myChart, o nosso site dos pacientes, seguro e
fácil de usar. Assim você terá acesso a suas informações de
saúde. Visit: www.umassmemorial.org/mychart
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INSTRUÇÕES PARA O TESTE
O QUE ESPERAR
Como devo me preparar para o teste?
Não coma nem beba, não escove os dentes, não use enxaguante bucal, não masque chiclete ou use
batom por 30 minutos antes de coletar a amostra. O teste não será feito caso tenha comido ou bebido,
e assim terá de vir novamente.
O que vai acontecer quando eu chegar?
• Você será recebido(a) pela equipe de manobristas (Valet). Permaneça em seu carro o tempo todo.
• Preste muita atenção às suas instruções e dirija devagar.
• Será uma experiência semelhante à de um caixa de banco drive-thru.
Qual é o processo de coleta de amostra?
• Um teste de saliva é utilizado.
• O manobrista irá lhe entregar um kit de coleta de saliva. Produza saliva suficiente cuspindo ou
babando naturalmente no tubo, enchendo-o até a marca 5 no tubo.
• Pense em algo azedo para ajudar a produzir mais saliva em sua boca.
• Não é necessário produzir escarro pela tosse- apenas saliva líquida.
E se eu não conseguir produzir saliva?
• Você receberá um kit de auto-coleta quando chegar ao guichê de atendimento.
• A equipe lhe dará instruções e orientação. Você vai esfregar um cotonete dentro de cada narina
• As crianças pequenas que precisam de nossa enfermeira para coletar a amostra vão receber instruções
no guichê de atendimento durante o check-in.
Como proceder no guichê de atendimentto?
• Tenha sua carteira de motorista e cartão do seguro em mãos para entregar ao funcionário do check-in.
• Pare o carro quando chegar no guichê. Será pedido que coloque esses itens na gaveta retrátil.
• Desligue o rádio para que você possa ouvir e falar com o funcionário do hospital usando o interfone do
guichê.
• Solicitaremos seu número de telefone de contato para adicionar no sistema de dados. O consultório
do seu médico entrará em contato para dar os resultados do teste no número de telefone fornecido.
• A equipe pegará sua amostra e irá colocar uma etiqueta de identificação.
Quando vou receber os resultados do teste?
Os resultados estarão prontos em 24 horas. O consultório do seu médico irá ligar para você.
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