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Ce este important în cazul testării rapide și al autotestării?

Un rezultat pozi�v al testării nu cons�tuie un diagnos�c. El arată că o 
persoană este cu un anumit grad de probabilitate infectată sau 
contagioasă. Acest rezultat trebuie luat în serios. De aceea, persoanele 
testate pozi�v trebuie să rămână imediat acasă, să se izoleze cât se poate 
de bine și să evite contactul cu alte persoane. În plus, trebuie să 
efectueze cât mai curând posibil un test PCR, pentru confirmarea 
rezultatului primei testări. Contactați telefonic medicul de familie, un 
centru de testare sau serviciul medical de gardă apelând 116 117. 

Un rezultat nega�v al testării nu cons�tuie un diagnos�c și nu oferă o 
siguranță absolută. El înseamnă că în următoarele ore riscul de a infecta 
pe cineva este mai redus. Dar riscul nu este chiar zero. De aceea, cea 
mai sigură este respectarea în con�nuare a celorlalte măsuri de 
protecție (păstrarea distanței, igiena, purtarea măș�i și aerisirea 
regulată). Acest comportament este important și pentru a vă proteja de 
infectare. Rezultatul testului este cu atât mai puțin relevant, cu cât mai 
mult �mp a trecut de la testare. De aceea, rezultatul testului e valabil 
doar în aceeași zi. 

Ce fac după ce primesc rezultatul testului?

Testele an�gen se împart în teste rapide (efectuate de personal calificat 
în centre de testare, cu emiterea unui cer�ficat de testare cu rezultatul 
testului) și autoteste, efectuate în regim propriu. Este vorba de același 
principiu de testare, fiind diferită doar persoana care efectuează testul: 
personal calificat în cazul testelor an�gen rapide, u�lizatori nespecialiș� 
în cazul autotestelor. 

Ins�tutul Paul-Ehrlich pune la dispoziție o listă a testelor an�gen care îndeplinesc criteriile minime stabilite. Testele 
listate sunt suficient de precise. Testele care nu apar în listă fie nu sunt suficient de precise, fie precizia rezultatelor 
oferite de ele nu a fost confirmată încă de o en�tate independentă. În cazul apariției de simptome, se recomandă 
efectuarea unui test PCR, chiar dacă testul an�gen are rezultat nega�v. 
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IZOLARE TEST PCR PĂSTRAȚI 1,5 M DISTANȚĂ  RESPECTAȚI REGULILE DE IGIENĂ

AUTOTEST

  TEST RAPID SAU AUTOTEST LA INTERVAL DE 48 DE ORE

TEST RAPID

  PURTAȚI MASCA    AERISIȚI ÎN MOD REGULATMEDICUL DE FAMILIE, 
CENTRUL DE TESTARE, 116 117

INFORMAȚI PERSOANELE CU 
CARE AȚI AVUT CONTACT

POZITIV NEGATIV

Care teste sunt deosebit de sigure?

Testările efectuate des, pe scară largă, u�lizând teste an�gen de calitate 
(teste rapide sau autoteste, efectuate de ex. la interval de 48 de ore) pot 
ajuta la iden�ficarea mai rapidă a persoanelor contagioase. Aceasta 
poate contribui la întreruperea lanțurilor de infectare și, cu �mpul, la 
oprirea ex�nderii SARS-CoV-2. Cu cât mai multe persoane efectuează 
testul în mod regulat și se izolează în cazul unui rezultat pozi�v, cu atât 
mai efec�vă este întreruperea lanțurilor de infectare. 

Testele an�gen pot iden�fica cu o precizie asemănător de mare 
diversele variante ale coronavirusului SARS-CoV-2. 

REZULTAT POZITIV?

Ex�nderea SARS-CoV-2 poate fi înce�nită cu ajutorul testelor 
an�gen, dacă testele sunt u�lizate ca măsură suplimentară de 
combatere a pandemiei



Rezultatele testelor an�gen reflectă situația de moment
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Dacă valoarea indicelui de reproducție R este 1,1 atunci 100 de persoane infectate infectează alte 110 persoane (creștere exponențială):

Persoană infectată
Persoană nou infectată

Dacă prin testarea repetată se reușește izolarea la �mp de exemplu a 27 din 100 de persoane infectate și evitarea infecțiilor cauzate 
de acestea, indicele de reproducție R scade la 0,8, deci 100 de persoane infectate infectează la rândul lor 80 de persoane. 

Dacă se reușește menținerea pe termen lung a indicelui R sub valoarea 1, răspândirea virusului este frânată.

Izolare

Cum pot frâna testele rapide și autotestele răspândirea virusului?

Infectare

Infectare

Întreruperea lanțurilor de infectare cu ajutorul testelor an�gen. Acest grafic ilustrează cum se poate înce�ni ex�nderea SARS-CoV-2 cu ajutorul 
testelor an�gen, dacă testele sunt u�lizate ca instrument suplimentar de combatere a pandemiei. Dacă un număr însemnat de persoane cu rezultat 
pozi�v al testării sunt izolate rapid (v. jos), expansiunea virusului poate fi înce�nită, dat fiind că persoanele izolate nu mai infectează alte persoane. 
As�el scade valoarea indicelui de reproducție R. Această metodă este deosebit de eficientă atunci când și contacții persoanelor testate pozi�v sunt 
iden�ficați rapid și se autoizolează. 

Rezultatele testelor an�gen reflectă situația 
de moment. Acest grafic ilustrează faptul că 
riscul de a infecta pe cineva crește odată cu 
vechimea rezultatului testului. Deja la o zi după 
ce testul a fost nega�v este posibil ca persoana 
să fie testată pozi�v, dacă ea era deja infectată 
în momentul primei testări, însă testul an�gen 
nu a iden�ficat nicio infecție, deci nu a depistat 
încă existența an�genului (proteinei virale).
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Reprezentarea schema�că a posibilității limitate în �mp de depistare a infecției prin teste an�gen și testare regulată, la intervale scurte. Acest 
grafic ilustrează evoluția �pică a unei infecții cu COVID-19  pe o perioadă de puțin mai mult de două săptămâni. Infectarea are loc în ziua 0. În partea 
superioară a graficului se văd intervalele de �mp în care de regulă infecția poate fi dovedită prin teste PCR și teste an�gen. Această perioadă este mai 
scurtă pentru testele an�gen decât pentru testele PCR. Testele PCR pot depista infecția mai devreme și într-un interval de �mp mai lung. Este marcată 
în grafic și apariția de simptome �pice după 5-6 zile (în cazul în care boala se manifestă prin simptome). În cazul apariției de simptome se recomandă 
efectuarea unui test PCR, chiar dacă testul an�gen deja efectuat a fost nega�v. 
Calendarul arată șapte persoane care sunt testate regulat la intervale scurte, în fiecare zi de marți și joi. Cercurile marchează schema�c, la care 
moment al testării testele an�gen ale celor șapte persoane ar fi de regulă pozi�ve, respec�v nega�ve. Dacă se pleacă de la premisa că, la momentul 
apariției simptomelor luat în calcul aici, majoritatea testelor an�gen sunt pozi�ve, vedem că în această zi sunt depistate două din cele șapte persoane 
infectate. Dacă grupul de persoane ar fi testat lunea, miercurea și vinerea, ar fi depistate trei persoane. Dacă s-ar testa o dată pe săptămână, ar fi 
depistată o persoană. Atunci când testarea se efectuează la intervale mai scurte, sunt depistate mai rapid un număr mai mare de persoane infectate. 
Prin urmare, testarea regulată la intervale scurte (și a persoanelor fără simptome) cu teste an�gen permite depistarea și combaterea din �mp a 
focarelor de infecție (de ex. în școli sau la locul de muncă), fără însă a duce la împiedicarea completă a ex�nderii infecției. În unele cazuri rezultatul 
testului poate fi nega�v, deși persoana testată este deja infectată și eventual contagioasă. 

Exemplu de plan 
de testare:
Teste an�gen în zilele  
de marți și joi

Teste an�gen și testare regulată,
la intervale scurte

nega�v pozi�v nega�v dar
este cunoscută 
infectarea
anterioară

posibilă depistarea prin test PCR 
(doar în laborator, durează mai mult)

posibilă depistarea prin test an�gen 

Infecție

contagios 
apariția simptomelor �pice 
(se recomandă test PCR)
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Ziua
infectării

contagios
cu toate că testul 

an�gen este de cele mai 
multe ori nega�v

contagios 
cu toate că testul an�gen este 
de cele mai multe ori nega�v

(Riscul nedepistării infecției 
există doar dacă s-a omis 

testarea anterioară.)

contagios și rezultatul testului e de regulă pozi�v
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