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Coronavirus test and trace information 
 

Informações sobre testagem e monitoramento do 
Coronavírus 

You can get tested if you or someone close 
to you has coronavirus symptoms. You 
should apply for a test as soon as 
symptoms appear. 
 

Você pode fazer o teste se você, ou alguém ao seu 
redor, apresentar os sintomas do Cororavírus. Neste 
caso, você deve se submeter ao teste tão logo surjam 
os sintomas. 

Find out how to get a test at 
nhs.uk/coronavirus or phone 119 (you can 
ask for a translator) 
 

Veja como fazer o teste no site nhs.uk/coronavirus, ou 
por telefone, discando 119 (você pode solicitar um 
intérprete). 

•            You may be offered a test at a walk 
in clinic or have a test delivered to your 
home. 
 

O teste poderá ser realizado em uma clínica 
ambulatorial, ou através da entrega do teste em sua 
casa. 

•            If you do not have symptoms, you 
can only get a test if your hospital has told 
you to. 
 

Caso você não apresente os sintomas do Coronavírus, 
você só poderá fazer o teste se o seu hospital pedir 
que você o faça. 

•            Testing is free for everyone.  O teste é gratuito para todos. 

You, and anyone you live with, must stay at 
home while you wait for your result 
 

Você e todas as pessoas que moram com você têm 
que permanecer em casa durante o período de espera 
pelo resultado do teste. 

If you test positive for coronavirus (COVID-
19) you'll be contacted by email, text or 
phone by NHStracing. Calls will come from 
0300 0135000. 
 

Se o resultado do seu teste for positivo para 
Coronavírus (COVID-19), você será contatado pelo 
serviço de monitoramento do NHS – o NHStracing –  
por email, mensagem de texto, ou telefonema. As 
chamadas telefônicas serão provenientes do número 
0300 0135000. 

You'll be asked where you've been recently 
and who you've been in close contact with. 
 

Você será perguntado sobre onde você esteve 
recentemente e com quem você esteve em contato 
próximo. 

This will help the NHS contact anyone who 
may have caught the virus from you. No 
one who is contacted will be told your 
identity. 
 

Tais informações ajudarão o NHS a contatar aqueles 
que possam ter contraído o vírus através de você.  
Nenhuma pessoa contatada receberá qualquer 
informação sobre sua identidade. 

It is not mandatory to give this 
information. 
 

Não é obrigatório fornecer esta informação. 

For up to date information on how the 
personal data you give to NHS Test and 
Trace will be used and kept safe, see its 
Public Health England’s Test and Trace 
privacy information [currently in English 
only]. 

Para informações atualizadas sobre como os dados 
pessoais que você fornece ao serviço de teste e 
monitoramento do NHS (NHS Test and Trace) serão 
usados e mantidos em sigilo, consulte na internet a 
página sobre privacidade na testagem e no 
monitoramento de saúde pública na Inglaterra –   

https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice
https://contact-tracing.phe.gov.uk/help/privacy-notice


 
 

Public Health England’s Test and Trace privacy 
information. [atualmente apenas em inglês) 

On this page, Public Health England says 
that ‘Information provided by you, and 
collected about you, in relation to contact-
tracing for COVID-19 will not be used for 
any purpose that is not linked to COVID-19’  

Em tal página da internet, a Public Health England 
[Saúde Pública, Inglaterra] afirma:  
“As informações fornecidas por você e as informações 
coletadas sobre você em relação ao monitoramento 
de contatos referentes ao COVID-19 não serão 
utilizadas para nenhum propósito que não esteja 
vinculado ao COVID-19” 

A few organisations and authorities are 
helping with Test and Trace, and have 
access to limited personal data solely for 
the purpose of contact-tracing for COVID-
19 

Poucas organizações e autoridades estão colaborando 
no programa de testagem e monitoramento – Test 
and Trace. Para tal colaboração, elas têm acesso a um 
conjunto restrito de dados pessoais com o único 
propósito de monitorar contatos relacionados com o 
COVID-19. 

Keep safe from people who commit fraud! Proteja-se dos fraudadores! 

The NHS will contact you if they think you 
have been in contact with someone who 
has coronavirus.  

O NHS entrará em contato com você na hipótese de 
você ter tido contato com alguém que esteja com 
Coronavírus. 

They contact you by phone, text or email. O contato do NHS poderá ser por telefone, por 
mensagem de texto, ou por email. 

They will only use this NHS number: 0300 
013 5000. 
 

Os contatos são feitos somente a partir do seguinte 
número do NHS: 0300 013 5000. 

They will never ask you: 
•            to make a payment 
•            for details of your bank account 
•            for any passwords or PINs 
•            to download anything 

Nesses contatos, nunca serão pedidos: 

 quaisquer tipos de pagamento; 

 dados da sua conta bancária; 

 senhas (passwords) ou PINs; 

 quaisquer tipos de download [isto é, baixar 
quaisquer arquivos ou programas no seu 
computador, tablet, ou celular]. 

 

Local Information on testing: 
 

Informações locais sobre o teste: 
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