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Πώς να λάβετε το αποτέλεσμα της εξέτασης για 
COVID-19 

 

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να λάβετε το αποτέλεσμα της εξέτασης σας για COVID-19: 

   

1. Μέσω ενός εξατομικευμένου κώδικα QR 

2. Μέσω της πύλης αποτελεσμάτων  

3. Μέσω μηνύματος SMS που αποστέλλεται στο κινητό σας τηλέφωνο  

 

Μετά την εξέτασή σας, πρέπει να απομονωθείτε μέχρι να λάβετε το αποτέλεσμα. 

 

• Πηγαίνετε κατευθείαν στο σπίτι σας και αυτοαπομονώστε, εκτός αν σας δοθεί 

διαφορετική οδηγία από το NSW Health Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ).   

• Μείνετε στο σπίτι μέχρι να λάβετε το αποτέλεσμά σας, ακόμη και αν δεν αισθάνεστε 

άρρωστοι. 

• Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν το αποτέλεσμά τους εντός 24 ωρών. 

 

Επιλογή 1: Εξατομικευμένος κωδικός QR 

Εάν κατά την εξέτασή σας σας δόθηκε φυλλάδιο με εξατομικευμένο κωδικό QR (με το 

όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας), σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα του 

κινητού σας τηλεφώνου και πατήστε αποστολή. 

 

Αυτός ο κωδικός QR περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από κανέναν άλλον. 

 

Επιλογή 2: Διαδικτυακή πύλη αποτελεσμάτων   

• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://my.pathology.health.nsw.gov.au   

• Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και, στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι ο κωδικός χώρας λέει +61 που 

είναι για την Αυστραλία. Εάν χρησιμοποιείτε διεθνές τηλέφωνο, θα πρέπει να αλλάξετε 

τον κωδικό χώρας από +61 στον κωδικό χώρας που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας. 

• Θα σας αποσταλεί ένας κωδικός στο κινητό σας τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε αυτόν τον 

κωδικό στην ιστοσελίδα στο σημείο που αναφέρεται "κωδικός πρόσβασης" και στη 

συνέχεια κάντε κλικ στο μπλε κουμπί.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ηλεκτρονική πύλη 

αποτελεσμάτων, θα χρειαστεί να εισαγάγετε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. 

 

•  Κάντε κλικ στο "View Results" (Προβολή αποτελεσμάτων) και θα πρέπει να 

πληκτρολογήσετε: 

– Το όνομά σας 

– Το επώνυμό σας 

– Την ημερομηνία γέννησής σας  

– Τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας σας 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/authentication/authenticate


 

 

– Το φύλο σας - για παράδειγμα, άνδρας ή γυναίκα ή άλλο  

– Ημερομηνία δειγματοληψίας - αυτή είναι η ημερομηνία που κάνατε την εξέτασή σας 

– Τον αριθμό σας Medicare, εάν έχετε. Εάν δεν έχετε, αφήστε το κενό. 

 

• Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί στην κορυφή που λέει ‘Select collection centre’ 

(Επιλέξτε κέντρο δειγματοληψίας) και αναζητήστε το μέρος όπου κάνατε την εξέταση 

COVID-19. Εκτός από τα κέντρα που διαχειρίζεται το NSW Health υπάρχουν και κέντρα 

που είναι ανεξάρτητα. Εάν επιλέξετε ένα κέντρο που δεν λειτουργεί από την παθολογική 

υπηρεσία του NSW Health, αυτός ο ιστότοπος θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με το 

πώς να επικοινωνήσετε με την κλινική για το αποτέλεσμά σας. 

•      Για να δείτε τα αποτελέσματά σας, κάντε κλικ στο "View Results". 

• Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία     

           γέννησής σας, ως ΗΗΜΜΕΕΕΕ, για παράδειγμα, 01051971. 

• Θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του     

           αποτελέσματος της εξέτασής σας για COVID.  

 

Επιλογή 3: Λήψη SMS 

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη αποτελεσμάτων, μπορείτε να λάβετε τα 

αποτελέσματά σας μέσω SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. 

 

• Στείλτε μήνυμα με τις λέξεις ‘my result’ (το αποτέλεσμά μου) στο 0480 050 030  

• Όταν σας ζητηθεί, παρακαλείστε να στείλετε SMS με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

o Το επώνυμό σας.  

o Την ημερομηνία γέννησής σας χρησιμοποιώντας μόνο αριθμούς - 

ΗΗΜΜΕΕΕΕ. Για παράδειγμα, 01012000  

o Εάν εγγράφεστε για ένα παιδί, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο 

γονέας ή ο κηδεμόνας και ότι είστε σε θέση να λαμβάνετε αποφάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης για το παιδί. Στείλτε μήνυμα ‘Yes’ για επιβεβαίωση.  

o Το φύλο σας ως M για το αρσενικό, F για το θηλυκό ή O για άλλο. 

o Τον ταχυδρομικό σας κώδικα (για παράδειγμα 2114) 

o Η ημερομηνία που κάνατε το τεστ COVID-19 ως ΗΗΜΜΜEEEE, για 

παράδειγμα, 01052021 

• Ελέγξτε τα στοιχεία σας και πληκτρολογήστε τη λέξη ‘Yes’ αν είναι σωστά. Αν έχετε 

κάνει λάθος, πληκτρολογήστε ‘No’ για να ξεκινήσετε από την αρχή. 

• Όταν τελειώσετε, θα λάβετε ένα μήνυμα που θα λέει: ‘Your registration has been 

received’ (Η εγγραφή σας ελήφθη).  

• Θα λάβετε επίσης έναν κωδικό πρόσβασης που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε για να 

λάβετε το αποτέλεσμά σας. 

• Όταν το αποτέλεσμά σας είναι έτοιμο, θα λάβετε ένα μήνυμα SMS που θα σας ζητά να 

πληκτρολογήσετε τη λέξη ‘Ready’ (Έτοιμο) και τον κωδικό σας. 

• Το αποτέλεσμα θα έρθει στο τηλέφωνό σας 

 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την παραλαβή του αποτελέσματός σας και έχουν 

περάσει περισσότερες από 48 ώρες, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct. 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct


 

 

 

Τι συμβαίνει εάν το αποτέλεσμα της εξέτασής μου δείξει ότι έχω COVID-19; 

Εάν η εξέτασή σας δείξει ότι έχετε COVID-19 και έχετε εγγραφεί για να λάβετε το 

αποτέλεσμά σας μέσω μιας από αυτές τις επιλογές, θα λάβετε ένα SMS που θα σας 

ενημερώνει ότι το αποτέλεσμά σας είναι διαθέσιμο μέσω της Πύλης αποτελεσμάτων, μαζί 

με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοαπομόνωση. 

 

Επίσης, θα επικοινωνήσει μαζί σας το προσωπικό της τοπικής σας ομάδας δημόσιας 

υγείας. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ: Η παθολογική υπηρεσία του NSW 

Health συλλέγει πληροφορίες για τους σκοπούς της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα αποτελέσματα της 

εξέτασης COVID-19. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως εντός του NSW Health, ωστόσο ενδέχεται 

να κοινοποιηθούν και στην ServiceNSW για τους σκοπούς της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στους ασθενείς. 

Τα άτομα έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που κατέχει ένας κυβερνητικός οργανισμός γι' 

αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pathology.health.nsw.gov.au/about-

us/privacy. Οι πιθανές συνέπειες της μη παροχής όλων ή μέρους των ζητούμενων πληροφοριών από τα άτομα 

μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση το NSWHP να παρέχει τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

στους ασθενείς.  

 


