
Portugiesisch  

O resultado do meu Teste Rápido de Corona é positivo – O que devo fazer agora? 

(Informações de 14.03.2022) 
 

 
• As regras referentes a Corona modificam-se constantemente. A precisão das informações não é garantida! 

• Se tiver perguntas, ligue para o seguinte número: 

Corona-Hotline alemão (em Ludwigsburg): Tel. 07141 / 144 69400 

 
Por que devo proteger-me contra o Corona? 

• Pessoas ficam doentes. 

• Pessoas transmitem Corona entre si. 

• Algumas pessoas ficam muito doentes, ou podem até vir a falecer. 

 

Sintomas de Corona? 

Tem, por exemplo, tosse, coriza, febre, fraqueza, está sem paladar ou olfato... Alguns não apresentam sintomas.  

 

Faça um teste Antígeno e um teste-PCR em um local de testagem 

1. Quando o teste rápido feito em casa estiver positivo → Evite contatos → faça imediatamente um teste 

antígeno ou, se possível, um teste PCR em um local de testagem ou em um consultório médico → Se o 

resultado for positivo: Permaneça em quarentena! 

2. Se o teste Antígeno for positivo na escola ou no jardim da infância (infantário) → quarentena imediata → 

você precisa fazer um teste PCR em um local de testagem, um teste antígeno não basta → Se o teste for 

positivo: Ficar em Quarentena!  

Um atestado de quarentena será enviado a você pelo Landratsamt Ludwigsburg.  

 

Quarentena 

Fique em casa! Nenhuma visita! Em casa: Use máscara, areje bem e mantenha distância dos demais moradores da casa. 

De preferência, fique isolado em um quarto, desinfete bem (principalmente o banheiro (a casa de banho) e a cozinha). 

 

Talvez você tenha transmitido a outras pessoas (pessoas com contato próximo)? 

Informe as pessoas com quem teve contato próximo nos últimos dias. Elas deverão fazer um teste rápido. As pessoas 

de contato próximo são as seguintes: 

• Elas moram com você em um apartamento ou casa. 

• Elas estiveram durante mais de 10 minutos com você sem máscara e sem distância. 

• Sem máscara e distância, elas conversaram com você ou te cumprimentaram com beijinhos ou abraço. 

• Elas estiveram com você durante mais de 10 minutos com máscara em um ambiente mal ventilado. 
 

Atenção: Na escola, existem regras especiais  



 

* ... se estiver há 48 horas sem sintomas no momento do teste. 
 
Aviso: Depois do teste com resultado negativo: Carregá-lo consigo durante 5 dias no mínimo.  
 

 
Informações sobre Corona em diversas Línguas: 

 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygi-
ene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/   
 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona 
 
Elaborado por Astrid Krüger-Heller (Staatliches Schulamt Ludwigsburg) e Markus Schmitt (Bildungsregion Landkreis Ludwigs-burg) 
Traduzido por Sabine Foditsch Q. de Moura 

 
Regulamentos 

para a 

Quarentena:  

 

Quarentena para  

pessoas infectadas 

 

Quarentena para  

pessoas  

de contato próximo 

 

Sem indicação de quarentena 
para pessoas de  
contato próximo 
na seguinte condição:  
Sem sintomas!   

Adultos 

 

Possibilidade de sair da 
quarentena após 7 dias ao 
realizar o teste antígeno ou PCR 
em um local de testagem com 
resultado negativo * 

Possibilidade de sair da 
quarentena após 7 dias ao 
realizar o teste antígeno ou PCR 
em um local de testagem com 
resultado negativo * 

• pessoas que tomaram a se-
gunda dose há menos de 3 
meses 
 

• pessoas com “Booster” (com 
três doses da vacina) 
 

• pessoas recuperadas 
(quando a doença foi 
contraída há menos de 3 me-
ses) 

Crianças, 

Jovens em 

jardins da 

infância 

(infantários) / 

escolas 

Possibilidade de sair da 
quarentena após 7 dias ao 
realizar o teste antígeno ou PCR 
em um local de testagem com 
resultado negativo * 

Possibilidade de sair da 
quarentena após 5 dias ao 
realizar o teste antígeno ou PCR 
em um local de testagem com 
resultado negativo * 

Sem testar-se 10 dias de quarentena 

 

10 dias de quarentena 

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona

