
DEVOLUÇÃO DO TESTE

Lacre o envelope. 
Agora ele está pronto para ser devolvido! 
Vá até um posto de devolução e deposite 
o envelope.
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DESCARTE

Descarte todos os materiais em 
lixo comum do banheiro mais 
próximo, higienize suas mãos e 
o local da coleta.

7

Dúvidas: ufabc.net.br/contatotestagem

APONTE A CÂMERA 
DO SEU CELULAR:

PREPARAÇÃO PARA A COLETA

1) Certifique-se de que suas mãos 
estejam higienizadas.
2) Abra o tubo de coleta e deixe a 
tampa virada para cima.
3) Abra o saquinho contendo o 
cotonete com algodão.

5 COLETE A SALIVA
1) Coloque o algodão na boca, segurando pela 
haste e mantenha-o na boca por 1 minuto para 
que fique totalmente embebido com saliva.
2) Retire-o o algodão da boca e coloque o 
cotonete dentro do tubo de coleta. Feche-o. 
Envolva o tubo da coleta em um lenço com álcool 
70%.
3) Coloque o tubo de coleta - envolto no lenço 
com álcool - dentro do envelope novo.
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RETIRADA DO KIT

Você retirará um envelope lacrado 
contendo um kit para a coleta de 
saliva. Siga as instruções do guia de 
utilização.
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LOCAL DE COLETA

Vá até o seu local de trabalho. 
Higienize a superfície a ser utilizada
    na coleta com álcool 70%
     e lave bem as mãos.
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QUESTIONÁRIO

Preencha, com letra legível e de forma, 
todos os dados solicitados sobre 
identificação pessoal, sintomatologia e 
informações relacionadas à sua rotina 
na UFABC.
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O KIT

O envelope contém:
• 01 tubo de coleta
• 01 cotonete com algodão
• 02 lenços com álcool 70%
• 01 envelope novo
• 01 questionário

Todos os materiais são esterilizados.
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Caso ocorra algum problema com o seu teste, descarte-o imediatamente. Retire um novo kit e recomece a sua testagem.

Monitoramento e testagem do coronavírus (Sars-CoV-2) na comunidade UFABC

Núcleo de Monitoramento e Testagem

https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19
https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19
http://ufabc.net.br/contatotestagem

