CORONAVIRUS TEST INSTRUCTIONS
1. This Coronavirus test will be a nose swab. It will be somewhat uncomfortable, but
please do not pull back or reach for the swab. I will try to be as gentle as possible. The
swab does need to remain in for 2-3 seconds to get a good sample, just so you know.
2. Please return home and remain on quarantine until we call you with results. Do not
go to anywhere else. Do not return to the clinic for results. Do not go to stores or
family/friends’ homes while the results are pending.
3. We will call you with results either way – positive or negative. Results are taking on
average 2-3 days to return.
4. Please call us if your symptoms change or worsen. If they remain mild and the same
(such as body aches, low grade fever, and cough) then you should remain home and
use over the counter medications to manage these symptoms.
5. If you start to have severe shortness of breath, lips turning blue, or fever that does
not come down with medicine please immediately report to the emergency room as this
could be life threatening and needs immediate medical evaluation. Thank you.

INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA DE CORONAVIRUS

SPANISH

1. La prueba de Coronavirus se hará con un hisopo nasal. Será un poco incómodo,
pero por favor no tire hacia atrás ni trate de tocar el hisopo. Trataré de ser lo más
delicada posible. Quiero que usted sepa que el hisopo necesita permanecer dentro de
la fosa nasal por 2-3 segundos para obtener una buena muestra.
2. Por favor vuelva a casa y permanezca en cuarentena hasta que le llamemos con los
resultados. No vaya a ningún otro lugar. No regrese a la clínica para obtener
resultados. No vaya a tiendas o casas de familiares/amigos mientras los resultados
estén pendientes.
3. Le llamaremos con resultados para decirle si es – positivo o negativo. Los resultados
tardan un promedio de 2-3 días en regresar.
4. Por favor Llámenos si sus síntomas cambian o empeoran. Si sus síntomas siguen
siendo leves o sin ningún cambio (como dolores corporales, fiebre de bajo grado y tos),
usted debe permanecer en casa y usar medicamentos de farmacia que puede comprar
sin receta médica para controlar esos síntomas.

5. Si usted comienza a tener dificultad severa para respirar, labios azulados, o fiebre
que no baja con medicamentos por favor acuda inmediatamente a la sala de
emergencias, ya que su vida puede estar en peligro y necesita una evaluación médica
inmediata. Muchas gracias.

INSTRUÇÕES PARA O TESTE DE CORONAVÍRUS

PORTUGUESE

1. O teste de coronavírus será feito com um cotonete no nariz. Será um pouco
desconfortável, mas não recua nem pegue o cotonete. Tentarei ser o mais delicado
possível. O cotonete precisa permanecer dentro do nariz por 2-3 segundos para obter
uma boa amostra, só para lhe informar.
2. Por favor volte para a casa e permaneça em quarentena até lhe ligarmos com os
resultados. Não vá a nenhum outro lugar. Não regresse à clínica para buscar os
resultados. Não vá a lojas ou casas de familiares / amigos enquanto os resultados
estiverem pendentes.
3. Vamos chamá-lo com os resultados de qualquer forma – sendo positivo ou negativo.
Os resultados demoram uma média, 2 a 3 dias para estar pronto.
4. Por favor, ligue-nos se os seus sintomas mudar ou piorar. Se os seus sintomas
permanecer leves e sem nenhuma mudança (como dores no corpo, febre baixa e
tosse), você deve permanecer em casa e use medicamentos comprados na farmácia
sem receita médica para controlar esses sintomas.

5. Se você começar a ter muita dificuldade em respirar, os lábios ficarem azulados ou
febre que não baixa com medicamentos, por favor acuda imediatamente a sala de
emergência, pois isso pode ser fatal e precisa de uma avaliação médica imediata.
Obrigado.

