
Enquanto você espera pelo 
resultado do seu teste

A quarentena dura até 
14 dias a partir da data 
da sua última exposição, 
mas pode continuar se 
você começar a sentir 
sintomas.

Ligue para o seu 
médico se você 
começar a sentir-se 
doente. Ligue para 
9-1-1 em caso de
emergência.

Não receba 
visitas em 
casa.

Lave as suas mãos 
durante todo o dia 
com água e sabão 
por pelo menos 
20 segundos. 

Se possível, use 
um quarto e 
banheiro separados.

Limpe as superfícies 
que você tocar com 
alvejante, se possível, 
ou produtos de limpeza 
domésticos. COVID-19 pode 
sobreviver em superfícies 
por dias.

Não compartilhe seus 
itens com as outras 
pessoas em sua casa.

Fique em casa, exceto para buscar cuidados 
médicos urgentes. Se precisar sair, use uma 
máscara. Certifique-se de falar com seu médico 
antes de procurar atendimento médico. Não use 
o transporte público, transporte coletivo ou táxi. 
Se não tiver acesso a um carro e precisar de 
transporte de emergência, ligue para 911.
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Para mais informações, visite mass.gov/covid or ligue para 2-1-1

Se você está com os sintomas 
ou tem contato próximo com 
alguém que testou positivo 
para COVID-19, você deve 
iniciar uma quarentena 
e esperar por mais 
informações.

Mantenha uma distância de 
pelo menos 2 metros de 
outras pessoas 
o tempo todo, 
mesmo em 
sua casa.

Ligue para um médico se você começar 
a se sentir muito doente.Ligue para 1-9-2 
em caso de emergência. 

Entre em quarentena 
imediatamente. Mantenha 
uma distância de 2 metros 
dos outros, o tempo todo, 
inclusive em casa. Viva e 
coma no seu próprio 
espaço isolado. 

Se alguém em sua casa fizer parte do 
grupo de alto risco, é indicado que fiquem 
em outro lugar. Pessoas do grupo de alto risco 
são pessoas com mais de 65 anos e pessoas 
com diabetes, doenças cardíacas, doenças 
renais, pacientes com câncer em quimioterapia, 
qualquer pessoa que esteja tomando medicamentos 
imunossupressores ou com sistema imunológico 
comprometido e mulheres grávidas.

O que acontece 
depois?   
Você receberá uma ligação da MA COVID 
TEAM. O seu identificador de chamadas 
mostrará "MA COVID Team", um número que 
começa com 857, 833 ou o número do 
departamento de saúde local. Ao trabalhar 
com a equipe da MA COVID, você pode fazer 
sua parte para achatar a curva e manter sua 
família, amigos e entes queridos saudáveis. 

Durante a ligação, um Investigador de Casos 
solicitará seus contatos mais próximos.
Seus contatos próximos são as pessoas 
que você estava a menos de 2 metros de 
distância por pelo menos 10 a 15 minutos 
durante as 48 horas que anteriores aos 
sintomas. Se você não tiver sintomas, i
nclua todos os contatos 48 horas antes da 
realização do seu teste. O Investigador de 
Casos também solicitará os números de 
telefone de todas as pessoas que você 
identificar para que possam ser contatadas 
e notificadas sobre sua exposição.

Se você se sentir seguro fazendo 
isso, informe seus contatos sobre 
sua doença.O estado não 
compartilhará suas informações 
com ninguém.Ligaremos para seus 
contatos e informaremos que eles 
foram expostos ao COVID-19 para 
que possam fazer o teste, mas não 
informaremos seu nome.

Não compartilharemos nenhuma 
informação com autoridades de 
imigração ou ICE.

O Investigador de Casos falará 
sobre suas necessidades e poderá 
conectá-lo a um Coordenador de 
Recursos de Assistência, que o 
ajudará a obter suporte. 

Um Investigador de Casos e/ou o 
seu departamento de saúde local 
entrará em contato com você 
regularmente para monitorar seus 
sintomas e necessidades.  
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O seu identificador 
de chamadas 

mostrará 
"MA COVID Team", 

um número que 
começa com 857, 

833 ou o número do 
departamento 
de saúde local.

Cuidem-se. Lave as mãos com frequência, 
limpe e desinfete as superfícies de uso 
frequente, como pias, maçanetas 
e balcões.

Se você testou positivo 
para COVID-19.

Here is what to 
do: 

Para mais informações, visite mass.gov/covid or ligue para 1-3-6

Não receba 
visitas em 
casa.

Seu teste para COVID-19 foi negativo.Isso significa que, no momento, não 
há evidências de que você tem o vírus COVID-19. Demora um tempo para alguém 
ser infectado após uma exposição, por isso ainda é possível que você fique doente.

Se você tiver um resultado 
negativo após um teste 

Se você teve contato próximo 
com alguém que tem o vírus 
COVID-19, deve fazer uma 
quarentena de 14 dias, 
começando no último dia em 
que foi exposto a eles. 

Aqui estão algumas 
instruções para 
quarentena: 

A quarentena dura até 14 dias a 
partir da data da sua última 
exposição, mas pode 
continuar se você começar 
a sentir sintomas. Ligue 
para o seu médico se você 
começar a sentir sintomas 
e ligue para 1-9-2 em caso 
de emergência.  

Fique em casa, exceto para buscar
cuidados médicos urgentes. Se 
precisar sair, use uma máscara.
Não use o transporte público, 
transporte coletivo ou táxi. 
Se não tiver acesso a um 
carro e precisar de 
transporte de emergência, 
ligue para 192.

Mantenha uma 
distância de pelo 
menos 2 metros de 
outras pessoas o 
tempo todo, mesmo 
em sua casa.

Se possível, use um 
quarto e banheiro 
separados.

Não compartilhe 
seus itens com as 
outras pessoas em 
sua casa. 

Lave as suas mãos durante 
todo o dia com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos. 

Limpe as superfícies 
que você tocar com 
alvejante, se possível, 
ou produtos de limpeza 
domésticos.COVID-19 
pode sobreviver em 
superfícies por dias. 
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Para mais informações, visite mass.gov/covid or ligue para 1-3-6



Atender ao apelo 
interrompe a propagação!
  

C+

Você foi 
confirmado positivo 

para COVID 

Um coordenador de 
recursos de assistência será 

designado a você, caso 
precise de suporte durante 

o isolamento

Você pode receber uma 
mensagem de texto e uma 

ligação da equipe MA COVID 
ou do departamento 

de saúde local

Sua identidade 
é protegida

Entraremos em contato 
com seus contatos 

para incentivar testes 
e quarentena

Seus contatos recebem 
a ajuda necessária para 

permanecer em 
quarentena

10+ DAYS

Você será solicitado a 
fornecer informações sobre 

seus contatos recentes

 Confirmar seu nome e data de nascimento

 Seus sintomas e quando você foi testado

 Onde você mora e quem mora com você

 Pessoas com quem você já esteve e qual a
     melhor forma de entrar em contato com elas

 Eles podem informá-lo sobre os resultados
     dos seus testes

Pode ser 
solicitado:

Você NÃO será 
solicitado sobre:

 O seu número do CPF

 O número do seu cartão de crédito 
     ou detalhes da conta bancária
 
 O número do seu plano de saúde 
     ou o número de identificação do 
     plano

 Seu status de imigração

M
A

 C O VI D TEA
M

Look for
area code

(833) or (857)

Seu ID de 
chamada mostrará 
"Equipe MA COVID", 

um número 
que começa com 

857, 833 ou o 
número do 

departamento 
de saúde local 

Para mais informações, visite mass.gov/covid or ligue para 2-1-1

O que esperar se 
você receber uma 
ligação da equipe 
MA COVID ou do 
departamento de 
saúde local

Instruções de auto-isolamento
Seu isolamento impedirá a disseminação do COVID-19 
e protegerá a sua família, amigos e vizinhos.    

Aqui estão algumas instruções 
para o auto-isolamento:  

 O isolamento dura até que a Comunidade
    de Rastreamento Coletivo ou o seu
    departamento de saúde local informe que
    é seguro parar o isolamento. Eles tomarão
    essa decisão com base nos seus
    diagnósticos em relação aos seus sintomas. 

 Fique em casa, exceto para buscar
   cuidados médicos urgentes. Se precisar sair,
   use uma máscara. Certifique-se de ligar para
   seu médico antes de procurar atendimento
   médico e informar que você foi diagnosticado
   com COVID-19. Não use o transporte 
   público, transporte coletivo ou táxi. Se não
   tiver acesso a um carro e precisar de
   transporte de emergência, ligue para 192.

 Mantenha uma distância de 2 metros de
   outras pessoas o tempo todo. Durma em
   um quarto sozinho e use um banheiro
   diferente, se possível. 

 Não receba visitas em casa.

 Não compartilhe comida ou objetos
    pessoais.    

 Lave as suas mãos durante todo o 
    dia com água e sabão por pelo menos 
    20 segundos. 

 Limpe as superfícies que você tocar com
    alvejante, se possível, ou produtos de
    limpeza domésticos.
 

 Qualquer pessoa com quem você
    tenha contato (incluindo qualquer
    pessoa em sua casa) durante seu
    isolamento deve passar pela 
    quarentena e ficar atento a febre, 
    tosse e outros sintomas.  

 Ligue para um médico se você
     começar a se sentir muito doente.
     Ligue para 1-9-2 em caso de
     emergência. 

Atender ao apelo 
interrompe a propagação!
  

Para mais informações, visite mass.gov/covid or ligue para 1-3-6
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O que esperar se 
você receber uma 
ligação da equipe 
MA COVID ou do 
departamento de 
saúde local

Se você não teve contato direto, o resultado do seu teste não significa que você 
não ficará doente.Você ainda precisa tomar medidas para evitar a COVID-19.

Siga todas as recomendações 
de distanciamento social, 

incluindo ficar em casa 
quando solicitado. 

Mantenha 2 metros 
de distância física 
de outras pessoas. 

Lave as mãos 
com água e sabão 

várias vezes ao 
longo do dia.  

Use um desinfetante 
para as mãos com pelo 
menos 60% de álcool, 

se não houver água 
e sabão disponível.

Espirre e tussa 
no cotovelo. 

Evite tocar 
seu rosto. 

Use uma 
máscara quando 
sair em público.

Se você desenvolver 
febre, tosse, falta de ar 

ou outros sintomas, 
chame um médico. 

Para mais informações, visite mass.gov/covid or ligue para 1-3-6
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