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Aveți simptome de coronavirus? Dv. și cei din locuința 
dv. trebuie să vă autoizolați. 
Dacă tușiți, aveți temperatură mare sau v-ați pierdut/vi s-a schimbat gustul 
sau mirosul, dv. și cei din locuința dv. trebuie să stați în casă și să vă testați 
imediat. Puteți face acest lucru la NHSinform.scot/test-and-protect sau 
sunând la numărul 0800 028 2816 dacă nu puteți intra online. Dv. și toți cei 
din locuința dv. trebuie să stați în casă până primiți rezultatele la teste. 

De asemenea, dacă ați intrat în contact cu cineva care a fost testat pozitiv sau 
dacă ați fost într-o țară de pe lista de carantină, trebuie să vă autoizolați. 
Faceți acest lucru chiar dacă nu manifestați simptome de coronavirus.

Cât timp trebuie să mă autoizolez?
Dacă manifestați simptome de coronavirus, stați în casă timp de 10 zile. 
Ceilalți din locuința dv. trebuie să stea în casă timp de 14 zile, în caz că vor 
manifesta simptome. Aici sunt incluși toți cei care locuiesc împreună cu dv.

Cum să mă autoizolez?
Autoizolare înseamnă să stați tot timpul acasă, fără ca persoane din alte 
locuințe să intre în locuința dv. 
•  Nu vă duceți la cumpărături și nu duceți copiii la școală până când nu 

primiți rezultatul la test, chiar dacă purtați mască de protecție
•  Nu vă duceți la școală sau la creșă/grădiniță
•  Nu scoateți câinele la plimbare
•  Nu lăsați pe nimeni să intre în locuința dv. pentru a vă aduce cumpărăturile, 

pentru a avea grijă de copii sau pentru orice alt tip de adunare
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Planificați din timp 
În cazul în care trebuie să vă autoizolați, este bine să aveți pregătite în casă 
câteva lucruri. Acestea trebuie să includă:

•  Medicamente pe care le țineți de obicei la îndemână în casa dv.
•  Alimente de bază
•  Detaliile de contact ale unei persoane pe care o cunoașteți pentru a vă 

aduce cumpărăturile (trebuie să le lase în afara ușii de la intrare) și pentru a 
scoate câinele la plimbare.

Ajutor financiar
Dacă trebuie să vă autoizolați, angajatorul dv. ar trebui să vă ajute și ați putea 
obține un concediu medical. 

Dacă aveți venituri reduse și vi se cere să vă autoizolați de către Testare și 
protecție, este posibil să puteți obține o subvenție de susținere pe perioada 
autoizolării (Self-Isolation Support Grant) de 500£. Chiar dacă nu aveți acces 
la fonduri publice, s-ar putea totuși să fiți acceptat(ă). Pentru informații 
suplimentare sunați la National Helpline la numărul 0800 111 4000.

Principalele contacte pentru ajutor
Dacă nu aveți pe nimeni care să vă poată ajuta să obțineți alimente sau 
medicamente în perioada autoizolării, sunați la linia de asistență națională 
(National Assistance Helpline) la numărul 0800 111 4000 (luni – vineri, între 
9.00 și 17.00). 
Dacă vă faceți griji pentru sănătatea dv. psihică, consultați clearyourhead.scot
Dacă vă faceți griji pentru sănătatea psihică a copilului dv., consultați 
parentclub.scot
Dacă sunteți afectat(ă) de violență domestică, sunați la numărul  
0800 027 1234 sau vizitați sdafmh.org.uk 
De asemenea, puteți contacta grupul comunitar local, care vă va putea ajuta 
sau care vă va sugera pe alții care vă pot ajuta.


