Whatif youtoare ado
close contact
of a COVID-19 case
1. You will receive a Health Risk Warning
(HRW) via SMS
2. Isolate and take ART^ on Day 1
Upload results at go.gov.sg/agsubmit

3. Test yourself before leaving home
for next six days
• Go out only if negative

4. If you test positive, go to a Swab and Send
Home (SASH) clinic (phpc.gov.sg), only if:
• You are feeling unwell e.g. fever, cough, sore throat or
• You are 60 years old and above and unvaccinated

Your doctor will advise on next steps

5. ART monitoring will end on Day 7
if test remains negative
• If you test positive but are well, isolate and
repeat the ART 72 hours later
• End isolation when negative
^ ART kits are available from vending machines at gowhere.gov.sg/art

More information at:
covid.gov.sg

如果您与

冠病患者
有密切接触
应该怎么做
1. 您将通过手机简讯收到健康风险警告(HRW)
2. 隔离并在第1天做抗原快速检测(ART)^
上网go.gov.sg/agsubmit提交检测结果

3. 在接下来的6天，请在外出前先做ART检测
•

检测结果呈阴性才出门

4. 如果您的检测结果呈阳性而您也符合以下情况，
请前往参与拭子检测计划(SASH)的诊所
(phpc.gov.sg)：

•
•

您身体不适，例如发烧、咳嗽、喉咙痛
您的年龄超过60岁，并且没有接种冠病疫苗

您的医生将告诉您接下来该怎么做

5. 如果您第7天的抗原快速检测结果呈阴性，
就无需继续做检测

•

如果您的身体状况良好，但抗原快速检测结果呈阳性，
请再度隔离，并在72小时后再检测

•

检测结果呈阴性就可结束隔离期

^您可通过自动派发机获取抗原快速检测自助检测仪。
请上网gowhere.gov.sg/art查询自动派发机的地点。

欲知详情，请浏览
covid.gov.sg

Apa yang
perlu dilakukan
jika anda

telah berhubung rapat
dengan kes COVID-19
1. Anda akan menerima Amaran Risiko Kesihatan
(HRW) melalui SMS
2. Asingkan diri dan ambil ART pada Hari 1
Muat naik hasil ujian di go.gov.sg/agsubmit

3. Uji diri anda sendiri sebelum keluar rumah
selama enam hari seterusnya
• Keluar rumah hanya jika diuji negatif

4. Jika anda diuji positif, pergi ke klinik Swab dan
Hantar Pulang (SASH) (phpc.gov.sg), hanya jika:
• Anda rasa tidak sihat, contohnya ada demam, batuk, sakit tekak
• Anda berusia 60 tahun dan ke atas dan belum menjalani vaksinasi

Doktor anda akan memberi nasihat tentang langkah-langkah
seterusnya yang perlu diambil

5. Pemantauan ART akan berakhir pada Hari
ke-7 jika hasil ujian tetap negatif
• Jika anda diuji positif tetapi berasa sihat, asingkan diri
dan ulangi ART selepas 72 jam
• Tamatkan pengasingan apabila anda diuji negatif
^ Kit-kit ART boleh didapatkan daripada mesin-mesin layan diri di gowhere.gov.sg/art

Maklumat lanjut di:
covid.gov.sg

ெகாவ�ட்-19

கி�மித்ெதாற்�

உ�திப்ப�த்தப்பட்டவ�ன்
ெந�ங்கிய ெதாடர்பாக
ந�ங்கள் இ�ந்தால்

என்ன ெசய்யேவண்�ம்
1. ��ஞ்ெசய்திவழி உங்க�க்�ச் �காதார அபாய
எச்ச�க்ைக அ�ப்பப்ப�ம்

2. உங்கைளத் தன�ைமப்ப�த்திக்ெகாண்� �தல் நாள் அன்�

ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் (ART)^ ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்�ங்கள்
go.gov.sg/agsubmit என்ற இைணயப்பக்கத்தில் ப�ேசாதைன ���கைளப்
பதிேவற்றம் ெசய்�ங்கள்

3. அ�த்த 6 நாட்க�க்� ெவள�ய�ல் ெசல்�ம் �ன்னர்,

ந� ங்கேள உங்கைளப் ப�ேசாதைன ெசய்�ெகாள்�ங்கள்
• கி�மித்ெதாற்� இல்ைலெயன்� உ�தியானால் மட்�ேம ெவள�ய�ல் ெசல்�ங்கள்

4. கி�மித்ெதாற்� உ�திப்ப�த்தப்பட்டால், Swab and Send Home (SASH)
ம�ந்தகத்திற்�ச் (phpc.gov.sg) ெசல்�ங்கள்; கீ ழ்காண்பைவப்
ெபா�ந்தினால் மட்�ேம:

• உங்க�க்� உடல் நலமில்ைல (எ.கா. காய்ச்சல், இ�மல், ெதாண்ைடப்�ண்)
அல்ல�

• ந�ங்கள் �ற்றி�ம் த�ப்�சி ேபாட்�க்ெகாள்ளாத 60 வயதிற்�ம் ேமற்பட்டவர்
ந�ங்கள் அ�த்� ேமற்ெகாள்ளேவண்�ய நடவ�க்ைககள் �றித்� உங்கள்
ம�த்�வர் அறி��த்�வார்

5.

ப�ேசாதைன ���கள், கி�மித்ெதாற்� இல்ைலெயன

காட்�னால், ART கண்காண�ப்� ஏழாம் நாள் அன்� ����ம்
• உங்க�க்�க் கி�மித்ெதாற்� உ�திப்ப�த்தப்பட்�, ந�ங்கள் நலமாக இ�ந்தால்,
உங்கைளத் தன�ைமப்ப�த்திக்ெகாண்� 72 மண�ேநரத்திற்�ப் ப�ன் ம� ண்�ம் ART
ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்�ங்கள்
• ப�ேசாதைன ���கள், கி�மித்ெதாற்� இல்ைலெயன காட்�னால்,
தன�ைமப்ப�த்�தைல ��த்�க்ெகாள்�ங்கள்

^ ART ப�ேசாதைனக் க�வ�கள் தான�யக்க இயந்திரங்கள�லி�ந்�
கிைடக்கப்ெப�ம். gowhere.gov.sg/art

ேமல் வ�வரங்கள்:

covid.gov.sg

