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У цьому інформаційному листку пояснюється, як особи, які нещодавно приїхали до штату 

Квінсленд з України, можуть отримати безкоштовні набори для експрес-тестування на 

антигени COVID-19 (тести RAT). 

Міністерство охорони здоров'я штату Квінсленд надає безкоштовні тести RAT особам, які 

мають пільгові картки уряду Австралії. Багато українців, які нещодавно приїхали, не мають 

права на їх отримання. З цього приводу Міністерство охорони здоров'я штату Квінсленд 

розширило коло осіб, які мають право на безкоштовне отримання тестів RAT. 

Якщо ви прибули до Австралії з України з 1 грудня 2021 року та у вас немає пільгових 

карток уряду Австралії, тепер ви можете отримати тести RAT безкоштовно. Ви можете 

зробити до 5 тестів RAT на місяць та отримати всі 5 наборів RAT за одне відвідування. 

Де я можу отримати безкоштовний набір для тестування RAT? 

Міністерство охорони здоров'я штату Квінсленд на даний час розповсюджує тести RAT у 

багатьох населених пунктах. Ви можете знайти найближчий до вас пункт розповсюдження тут 

або відсканувати QR-код нижче. 

Що потрібно пред'явити працівникам пункту розповсюдження? 

Якщо у вас є пільгова картка уряду Австралії (наприклад, картки health care card або pension 

card), ви можете пред'явити її. 

Якщо у вас немає жодної з цих карток: 

1. Повідомте працівникам, що ви нещодавно прибули з України. Пред'явіть їм ваш паспорт із 

фотографією та штампом про те, що ви прибули з України з 1 грудня 2021 року. 

2. Ви можете показати цей інформаційний листок працівникам, якщо вони не знають про 

ваше право на участь у програмі. 

Не має значення, за якою візою ви зараз перебуваєте в Австралії, головне, щоб ви прибули 

після зазначеної вище дати. Вам потрібно буде надавати цю інформацію при кожному 

відвідуванні пункту розповсюдження. Надягайте маску, якщо у вас є симптоми COVID-19. 

Як користуватись набором для тестування RAT? 

Ви можете дізнатися більше про те, як користуватися набором для тестування RAT іншими 

мовами тут, або переглянути навчальне відео з проведення назального тесту іншими мовами 

тут. 

Де я можу отримати допомогу, якщо я маю COVID-19? 

Якщо у вас є позитивний результат тесту на COVID-19, ви повинні повідомити про результати 

тесту RAT тут. З п'ятниці 9 вересня 2022 року період ізоляції під час COVID-19 скоротиться з 7 

до 5 днів за умови, що у вас немає симптомів і ви не працюєте у сфері догляду за людьми 

похилого віку, інвалідами або догляду вдома. Всі інші вимоги до ізоляції залишаться 

незмінними. Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням. 

 

 
Безкоштовні тести RAT на COVID-19  

Для українців у штаті Квінсленд – серпень 2022 р. 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld#where-to-get-rat
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-how-to-use-a-rapid-antigen-test-correctly-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-video-how-to-do-a-nasal-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive/rapid-antigen-test-registration
https://www.qld.gov.au/rat-positive/rapid-antigen-test-registration
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/isolation/how-to-isolate
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Якщо вам потрібна допомога у лікуванні симптомів у домашніх умовах або ви хочете 

отримати пораду про медичну допомогу при COVID-19, зателефонуйте до National Coronavirus 

Helpline за номером 1800 020 080. Інформація іншими мовами про те, що робити, якщо у вас 

виявлено COVID-19, доступна тут. За додатковою інформацією звертайтесь за адресою 

електронної пошти: multicultural@health.qld.gov.au. Відскануйте QR-код, щоб знайти цей 

інформаційний листок онлайн. 

 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/support-and-resources/translated-resources
mailto:multicultural@health.qld.gov.au

