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PCR-a egiteko eskatu dizute

Zer egin behar dut emaitzaren zain nagoen bitartean?

Zer gertatzen da pcr-aren emaitza 
positiboa bada?

Zer gertatzen da pcr-aren emaitza 
negatiboa bada?

Osasun-etxetik deitu eta 
jarraipena egingo dizute

Sintomak hasi aurretiko 2 
egunetan izan dituzun hurbileko 
kontaktuei buruz galdetuko dizu 

aztarnarien taldeak

Sintomak desagertu eta 3 egun 
igaro bitartean bakartuta 

egoteko esango dizute, baldin 
eta sintomak hasi zirenetik 10 

egun igaro badira 

Aldi hori amaitutakoan,  
ohiko bizimodua eduki ahal 

izango duzu

Osasun-langilea edo 
soziosanitarioa bazara, PCR 

negatiboa beharko duzu berriro 
lanean hasteko

Emaitza SMSz iritsiko zaizu. 
Zure osasun-etxetik deituko 
dizute, prozesuari jarraipena 

egiteko

Amaitu bakartzea eta zure 
osasun-arazoaren araberako 

bizimodua egin ahal izango duzu, 
COVID-19aren susmoak jarraitzen 
badu izan ezik. Orduan, baliteke 
PCR proba berriro egitea edo 

besteren bat.

Emaitza SMSz emango dizute, 
24-36 orduren buruan

Berrogeialdian egoteko 
esango dizute, gerta bailiteke 

gaixotasuna inkubatzen egotea

Berrogeialdiaren amaieran, 
beste PCR bat egiteko eskatuko 

dizute, eta berriro negatiboa bada 
emaitza, SMSz jakinaraziko dizute 

eta berrogeialdia amaitu ahal 
izango duzu

Emaitza iritsi bitartean 
sintomarik baduzu, jarri 
harremanetan osasun-
etxearekin edo, hartako 

ordutegitik kanpo, 948 290 290 
telefonora deitu

Ohiko bizimodua izan dezakezu

Osasun-etxetik  
deituko dizute 

Aztarnarien taldeak 
antigorputzen azterketa egiteko 

eskatuko dizu:

Ig G-a positiboa bada:  
infekzioa gaindituta dagoela 

ulertuko da eta ohiko bizimodua 
eduki ahal izango duzu

Ig G-a negatiboa bada:  
infekzioa aktibo dagoela ulertuko 

da eta 10 egunetan bakartuta 
egoteko esango dizute, zure 

kontaktuak aztertuko dituzte eta 
zure kasuaren jarraipena egingo 

dute osasun-etxetik

COVID-19a daukazun susmoa eragiten 
duen sintomarik baduzu, bakartuta egon

Hurbileko kontaktua izan baduzu kutsatuta 
dagoen pertsona batekin (15 minutu baino 

gehiago egotea, 2 metro baino hurbilago eta 
babes-neurririk gabe), berrogeialdian egon

Lan-arrazoiengatik, probengatik, 
ebakuntzengatik… eskatu badizute PCRa 

egiteko, ohiko bizimodua izan

KORONABIRUSIK BADAGOEN DETEKTATZEKO  
ERABILTZEN DEN PROBA BAT DA

SINTOMARIK BADUZU  COVID-19AREKIN 
BATERAGARRIAK DIREN 
SINTOMAK BADITUZU

EZ BADUZU SINTOMARIK EZ BADUZU SINTOMARIK 
ETA HURBILEKO 

KONTAKTUA IZAN BAZARA 

EZ BADUZU SINTOMARIK 
ETA EZ BAZARA HURBILEKO 

KONTAKTUA IZAN
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POSITIBOA BAZARA PCR BIDEZ ETA RADAR COVID APP-A 
ERABILTZEN BADUZU, SARTU JASOTAKO KODEA APLIKAZIOAN


