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Parteneriat Austral – Medicover

Austral începe colaborarea cu Medicover 
pentru a oferi clienților săi posibilitatea de a 

accesa mai ușor serviciile de testare Covid-19 
puse la dispoziție de parteneri de încredere. 

Astfel, poți avea grijă de sănătatea 
angajaților tăi asigurându-te că infectarea 
cu Covid-19 nu îți va afecta nici activitatea.



Capacitatea de testare eficientă și rapidă a Covid-19 este esențială în perioada aceasta. De aceea, prin 
intermediul partenerilor noștri de la Medicover, vă punem la dispoziție 2 tipuri de teste care urmează două căi:
 

– evidențierea virusului (teste RT-PCR)
– detecția anticorpilor specifici –care reprezintă răspunsul imun al organismului la virus.
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1. Testele serologice de detecţie a anticorpilor 
specifici 
Anticorpii detectați prin teste serologice indică 
faptul că o persoană a venit în contact cu virusul 
SARS-CoV-2. Rezultatele testelor serologice sunt 
importante în detectarea infecțiilor la pacienții cu 
simptomatologie redusă sau asimptomatice.
Testele pozitive ar trebui confirmate cu testele de 
RT-PCR; un test IgM pozitiv poate aparea și la 
persoane vindecate.

Un rezultat negativ nu exclude prezența virusului – 
pacienții suspecți de COVID-19 trebuie testați 
ulterior prin metoda PCR.

2. Testarea RT-PCR se face doar la recomandarea 
medicului, atât în sistemul public cât și în cel privat 
de sănătate iar recomandarile sunt stabilite conform 
Metodologiei de supraveghere a sindromului 
respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), 
elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică. 
- Persoanelor simptomatice, când exista suspiciunea 
de boală COVID-19
- Contacţilor apropiaţi ai persoanelor confirmate cu 
boală COVID-19, atunci când devin simptomatici
- Persoanelor din grupurile vulnerabile, cu 
comorbidităţi multiple, expuse la complicaţii ale bolii, 
posibil expuse
- Persoanelor cu teste serologice de detecţie a 
anticorpilor specifici IgM si IgG, pozitive, pentru 
confirmare.
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Pentru informații 
suplimentare te rugăm 

să contactezi 
consultantul tău de 

vânzări Austral!


