
 

14 iunie 2021 

Stimate părinte / îngrijitor, 

Re: Test PCR necesar - varianta de îngrijorare 
 
Vă scriu pentru că ați primit instrucțiuni de izolare după ce ați contactat un caz confirmat în iunie 2021. 
Vreau să vă anunț, acest caz a fost legat de o „variantă de îngrijorare” și există dovezi că se răspândește 
mai mult ușor decât cea mai frecventă tulpină din Marea Britanie. Cu toate acestea, în prezent nu există 
dovezi că aceasta provoacă boli mai severe, crește riscul de mortalitate sau face ca vaccinurile actuale să 
fie mai puțin eficiente. 
 
În calitate de director al sănătății publice, recomand cu tărie, tuturor celor cărora li s-a cerut să se izoleze 
din cauza acestui caz, ar trebui să li se facă imediat un test PCR pentru a se proteja reciproc și a preveni 
orice răspândire ulterioară a virusului. Pentru a rezerva un test PCR, sunați gratuit la 119 sau rezervați 
online la: https://www.gov.uk/get-coronavirus-test 
 
Este important ca toată lumea să fie conștientă că, deși Liverpool se deschide, trebuie totuși să fim foarte 
precauți cu privire la riscul Covid-19, în special în lumina noii variante. Cu toții trebuie totuși să ne păstrăm 
distanța, să ne spălăm pe mâini în mod regulat și temeinic, să menținem clădirile bine ventilate, să purtăm 
învelișul feței la școală și să ridicăm și să întâlnim oameni în aer liber, atunci când este posibil. Vă rugăm să 
vă asigurați că primiți vaccinul Covid atunci când vi se oferă. 
 
Amintiți-vă, dacă dezvoltați simptome de COVID (febră, tuse, pierdere sau schimbare a simțului gustului 
sau mirosului), trebuie să vă izolați imediat și să rezervați un test PCR online. Oricine nu are simptome 
Covid-19 poate fi testat de două ori pe săptămână. Puteți opta pentru: 
 

• faceți un test supravegheat la un centru de testare - https://liverpool.gov.uk/communities-and- 
safety / urgenta-planificare / coronavirus / how-to-get-tested / simptom-free-testing / 

• ridicați truse de testare la domiciliu la un centru de testare sau la o farmacie locală sau 
• comandați online la: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests 

 
În cele din urmă, dacă aveți nevoie de asistență pentru a vă izola sau de a vă permite copilul să se izoleze și 
nu aveți alt sprijin, puteți contacta linia de sfaturi Covid Isolation din Liverpool: 0800 169 3032, unde ar 
putea să vă ajute. Liniile noastre sunt deschise de luni până vineri, de la 8:00 la 18:00. 

 
Cu cele mai bune urări, 

Matt Ashton 

Director de Sănătate Publică 
 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

