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Fazer o teste do corona:

Quem?

Em caso de sintomas, de contacto com uma 
pessoa que testou positivo, de mensagem do 

aplicativo SwissCovid ou de prescrição médica.

Nenhum sintoma e nenhum contacto 
com uma pessoa que testou positivo. 

?

O que 
e onde?

2

pelo pessoal 
especializado 

e instruído
Autoteste ou pelo pessoal 
especializado e instruído

Teste PCR ou teste 
rápido

Em centros de teste, farmácias, 
consultórios médicos ou 

hospitais

Testes individuais
Teste PCR (saliva ou esfregaço 

no nariz) ou teste rápido em 
centros de teste ou farmácias

Custos?
3 Gratuito

pago pela Confederação

4

Resultado
e agora?

5

pelo pessoal 
especializado 

e instruído

Gratuitos
Pagos pela Confederação

CHF

NegativoPositivo

Isolamento

NegativoPositivo

Confirmação 
com teste PCR

(gratuito)

NegativoPositivo

Isolamento

Continue a 
observar as 

regras de higiene e 
conduta

Continue a 
observar as 

regras de higiene 
e conduta

Para informações 
sobre o salário
durante o isolamento e 
a quarentena leia o 
código QR:

(continuação) 
Quarentena 
conforme as 
instruções  

Motivo do teste

Sintomas Contacto com uma 
pessoa que testou 

positivo

Continue a 
observar as regras 

de higiene e 
conduta

até 24hs 
sem 
sintomas

A partir 6 
anos de 
idade

!Cobrados!
NÃO pagos pela Confederação1

Certificado
Covid? Não3 Não3 Sim2

2 Atenção: Em caso de testes repetitivos o cantão decide sobre as possibilidades de emitir o certificado

1 Excepções: Nos seguintes casos, os custos dos testes são pagos pela Confederação, mesmo assim: crianças com menos de 16 anos, pessoas que, 
comprovadamente, não podem testar-se com um esfregaço no nariz e na garganta, não podem tomar a vacina e pessoas não completamente vacinadas

Para informações 
mais detalhadas 
sobre os testes leia 
o código QR:

Para informações 
sobre a vacina leia o 
código QR:

Positivo

Confirmação 
com teste PCR

(gratuito)

Negativo Positivo

Continue a 
observar as 

regras de higiene 
e conduta

Não3

Isolamento

3 Em caso de teste PCR positivo um certificado de pessoa recuperada é emitido no 11° dia após o recebimento do resultado do teste

Testes no lugar de trabalho
Testes de saliva PCR periódicos ou 
testes rápidos (também nos centros 
de formação, nas associações e nas 

instituições de saúde)

Depois do 
teste rápido

Depois do 
teste de 

saliva PCR

Depois do 
teste rápido

Depois do 
teste de saliva 

PCR
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