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Perguntas Frequentes Sobre o Teste de Diagnóstico drive-thru para Coronavírus no 
Saint Francis Hospital 

Uma parceria entre Trinity Health de New England/Saint Francis Hospital e 
a Clínica Médica Móvel de Malta House of Care 

 
 

● Quem pode receber o teste de diagnóstico? 
Os pacientes que serão considerados para o teste de diagnóstico são os 
pacientes que apresentam sintomas do coronavírus (febre, tosse, ou falta de 
ar) e também: 
* Teve contato com uma pessoa que é positivo para o COVID-19 (coronavírus) 
* Ou viajou para uma área de alto risco do coronavírus. 
 
Se você está se sentido bem, não solicite um teste no momento. 
É extremamente importante que você chame seu médico PRIMEIRO para 
descrever seus sintomas ANTES de ir para o local onde estão fazendo os 
testes de diagnóstico.  Se seu médico decidir que você precisa de um teste, 
enviará uma receita electrônica ao hospital.  Uma vez feito, você só vai 
precisar mostrar sua identificação com foto para conseguir o teste. 

 
● Onde fica o local de testes de diagnóstico drive-thru? 

O local de testes de diagnóstico drive-thru para coronavirus está localizado 
em 1000 Asylum Avenue, Hartford - - na entrada circular (do lado Asylum 
Avenue do Saint Francis Hospital).  

 
● Qual é o horário? – Em que dias e horários o local estará aberto? 

O local está aberto 7 dias por semana das 8 da manhã até 4 da tarde. 
 

● Como vai funcionar?  Eu fico dentro do meu carro durante todo o 
teste? 
Depois que for enviado a receita electrônica, diriga até o local do testes de 
diagnóstico e vire para a entrada circular do lado da Asylum Avenue.  Os 
funcionários ira direcionar você para a área de registro. Mantenha as janelas 
fechadas a menos que seja instruído a abri-las. 

 
 



● E se eu não tiver um carro?  Posso caminhar ao local do testes? 
Sim, você pode caminhar ao local do testes.  Você ainda precisará trazer sua 
identificão com foto e ter uma receita electrônica em seu registro electrônico. 

 
● Existe um custo? 

Se você não tiver seguro, o teste sera gratuito.  Se voce tiver seguro, 
cobraremos seu seguro. 

 
 

● Preciso trazer papelada? 
Só precisa trazer sua identificação com foto, depois de seu médico enviar a 
receita electrônica. 

 
● Quem administrará o teste?  Como posso ter certeza de que é seguro? 

O teste será administrada por clínicos treinados.  Tomarão todas as 
precauções necesárias para se protegerem e proteger você.  Você será 
solicitado a manter as janelas fechadas para a maioria da sua visita ao local 
de teste drive-thru. 

 
● Quando serei informado dos resultados? 

Você será informado dos resultados pelo seu próprio médico em 12 a 24 
horas. 

 
● O que devo fazer enquanto isso? 

Se você tiver corrimento nasal, febre, tosse, e/ou dor de garganta, por favor 
fique em sua casa.  Ligue para seu médico ou para Trinity Health of New 
England Corona HOTLINE (linha direta) a 1-888-786-2790 entre as 8 da 
manhã até 8 da noite, 7 dias por semana. 


