
Anexa 1
Formularul de testare rapidă
a cazului suspect de COVID-19

Tip investigație solicitată:
detecție SARS-CoV-2 prin test antigenic rapid

Unitatea Școlară:

Clasa:

Probă caz suspect COVID-19

Nume:                                                        Prenume:

Adresa de rezidență:

Localitate:                                               Județul:

CNP:                                                            Vârstă:               ani

Număr telefon mobil:

Data recoltării probei:          /           /
 
Ora recoltării probei:          :

Tipul probei relevate: exudat nazal/exudat faringian

Rezultat:

Recoltat/Întocmit:

- formularul se va completa cu majuscule
- persoana care completează datele în prezentul formular
își asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor.

Important:



Anexa 2
Machetă model pentru raportarea 
la DSP a rezultatelor testelor 
rapide antigenice 

Rezultat 
Rapid pozitiv/
Rapid negativ

Macheta va � completată încărcată în format .csv în aplicația Corona Forms.

Data 
recoltării

Tip_probă Proba
dispusă

CNP Nume Prenume E-mail Cod județ Solicitant 
probă

Personal 
medical

Nr. telefon



Anexa 3
Instrucțiuni de utilizare a testelor 
rapide AG pentru COVID-19 

Kitul de testare rapidă conține:
• Instrucțiuni de utilizare
• Casete sterile de testare
• Tampon steril pentru recoltarea exudatului
• Recipient( tub ) de unică utilizare cu picurator și soluție de testare, sau
• Soluție de testare (unii producători livrează recipienții pregătiți cu soluție, 
alții livrează soluția în recipienți separați) 

Modul de recoltare. Pașii care trebuie urmați:
1. Echiparea personalului care recoltează. Echipamentul de lucru este compus 
din mască, halat de unică utilizare, viziera (sau ochelari de protecție), mănuși 
de examinare.
2. Se desface capacul recipientului de unică utilizare și se așează în suport. 
Dacă recipientul nu conține soluție de testare se adaugă 10 picături
3. Se desigileaza tamponul steril și se introduce cu grijă în cavitatea nazala 
până în rinofaringe ( betigasul tamponului prezintă de regulă un 
marcaj).Tamponul se rotește cu blândețe de 1-2 ori și apoi se scoate.
4. Se introduce tamponul cu proba în recipientul cu soluția de testare și se 
rotește de 5 ori.
5. Se atașează picuratorul la tub.
6. Se desigileaza testul și se adaugă 3 picături în zona dedicată ( aflată în 
partea de jos a casetei).
7. Rezultatul se interpretează după 10-15 minute. 
ATENȚIE: dacă se depășesc 30 de minute, rezultatul poate fi eronat.

INTERPRETAREA REZULTATULUI:
Corectitudinea recoltării este confirmată prin linia de control C. Dacă această 
linie nu este evidențiată testul este invalid.
Dacă pe grilă casetei apare evidențiată doar linia de control C, testul este 
negativ. Rezultatul este pozitiv dacă pe grilă de control sunt evidențiate 
ambele linii (control C și test T)


