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Коронавірусне захворювання (COVID-19)
ВИМОГИ ДО ПРИБУВАЮЧИХ ДО КАНАДИ ПОВНІСТЮ ЩЕПЛЕНИХ МАНДРІВНИКІВ ТА ДО
СУПРОВОДЖУЮЧИХ НЕЩЕПЛЕНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШЕ 12 РОКІВ, ЯКИХ ОБРАНО ДЛЯ
ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИПАДКОВОГО ТЕСТУВАННЯ.
Цей документ пояснює законні вимоги викладені у Мінімізація Ризику Контакту з COVID-19 за
Порядком Канади (Карантин, Ізоляція та Інші Зобов'язання ) та інструкціях від Співробітника
Карантину.

Вас було обрано для Обов’язкового Випадкового Тестування
Обов’язкове Випадкове Тестування (Mandatory Random Testing - MRT) – це частина програми
Уряду Канади зі спостереження, щоб відстежити імпорт вірусу COVID-19 до Канади та визначити
нові варіанти, що викликають занепокоєння. Завершення Вашого тесту по прибуттю – це
важливий внесок до захисту Канади та виявлення цього заразного захворювання. Від Вас не
вимагається перебування на карантині у той час, коли Ви очікуєте результатів Вашого тесту.
Ø Ви повинні пройти Молекулярний тест на COVID-19 протягом 24 годин.
• Якщо доручено тестуватися на місці, Ви повинні зареєструватися та постачальник
тесту на місці збере Ваш зразок
• Якщо доручено взяти додому набір тампону для себе, Ви повинні завершити Ваш
зразок тесту та влаштувати забір та доставку до постачальника тесту
• Якщо доручено тестуватися не на місці, а у клініці, аптеці або у супровідному місці
тестування, Ви повинні пройти до вказаного постачальником тесту місця.
Ø Ви отримуєте листа електронною поштою або текстове повідомлення з інструкціями про
те, як побачити онлайн Ваші результати тесту. Будь ласка, зателефонуйте Вашому
постачальнику тестування, якщо Ви не маєте доступу до інтернету.
Ø Якщо Ви отримуєте позитивний результат тесту або якщо Ви починаєте виявляти ознаки
та симптоми, Ви повинні негайно:
o Повідомити протягом 24 годин Агентство громадського здоров’я Канади (Public
Health Agency of Canada – PHAC) за телефоном 1-833-641-0343; та
o Ізолюватися на додаткові 10 діб, навіть якщо Ваша провінція або територія має
менший період ізоляції
Ø Якщо Ви отримуєте невизначений або недійсний результат тесту, Ви повинні пройти
інший тест. Зв'яжіться з Вашим постачальником тестування протягом 24 годин після
отримання результату Вашого тесту, щоб домовитись про завершення іншого зразка.
Ø Якщо Вам потрібна допомога або Ви не отримуєте результат Вашого тесту через 4 доби,
будь ласка, зв’яжіться з Вашим постачальником тестування. Контактна інформація
доступна на Travel.gc.ca/testing

Звичайні ознаки та симптоми COVID-19 та провінційні/територіальні інформація та ресурси з
COVID-19 можуть бути знайдені на https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html

!

Вашу згоду з цією вимогою буде перевірено за телефоном та може бути перевірено
особисто. Якщо Ви не підкоряєтеся, до Вас можуть бути застосовані виконавчі
заходи та Вам можуть загрожувати штрафи у 5000 доларів за кожне недотримання.
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОСИЛАННЯ ПРОТЯГОМ НАСТУПНИХ
14 ДІБ.

Для додаткової інформації:

1-833-784-4397
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