
Indonesian 
 

 

Cara mendapatkan hasil tes COVID-19 Anda  

Ada tiga cara untuk mendapatkan hasil tes COVID-19: 

   

1. Melalui Kode QR yang dipersonalisasi 

2. Melalui Results Portal (Portal Hasil)  

3. Melalui pesan SMS yang dikirim ke ponsel Anda  

 

Setelah menjalani tes, Anda harus melakukan isolasi mandiri sampai Anda menerima hasil 

tes Anda. 

 

• Langsung pulang dan lakukan isolasi mandiri kecuali jika diberikan instruksi berbeda oleh NSW 

Health.   

• Tetaplah di rumah sampai Anda mendapatkan hasil tes, bahkan jika Anda tidak merasa sakit. 

• Sebagian besar orang menerima hasil tes dalam waktu 24 jam. 

 

Opsi 1: Kode QR yang dipersonalisasi 

Jika sewaktu ke lokasi tes Anda diberi selebaran yang memuat kode QR yang dipersonalisasi 

(dengan nama dan tanggal lahir Anda dibawahnya), silakan pindai kode QR itu dengan kamera 

ponsel Anda lalu tekan kirim. 

 

Kode QR ini memuat data pribadi Anda dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. 

 

Opsi 2: Portal Hasil Online   

• Kunjungi situs web https://my.pathology.health.nsw.gov.au   

• Anda akan diminta untuk mengetik nomor ponsel Anda lalu mengklik tombol biru. PERHATIKAN 

bahwa kode negara yang tertulis adalah +61 yang merupakan kode Australia. Jika Anda 

menggunakan telepon internasional, Anda perlu mengubah kode negara dari +61 menjadi kode 

negara yang digunakan telepon Anda. 

• Anda akan dikirimi kode ke ponsel Anda. Masukkan kode ini di situs web di bagian yang 

bertuliskan 'passcode' lalu klik tombol biru.  

 

CATATAN: Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi Portal Hasil online, Anda harus 

memasukkan beberapa informasi tambahan. 

 

•  Klik 'View Results' (Lihat Hasil Tes) lalu Anda harus memasukkan: 

– Nama depan Anda 

– Nama belakang Anda 

– Tanggal lahir Anda 

– Kode pos rumah Anda 

– Jenis kelamin Anda – misalnya, pria atau wanita atau lainnya  

– Tanggal pengambilan sampel – ini adalah tanggal tes Anda dilakukan 

– Nomor Medicare Anda jika ada. Jika tidak ada, kosongkan saja. 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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• Klik tombol biru di bagian atas yang bertuliskan 'Select collection centre' dan cari tempat Anda 

menjalani tes COVID-19. Selain pusat-pusat tes yang dikelola oleh NSW Health, ada juga pusat-

pusat tes mandiri. Jika Anda memilih tempat yang tidak dikelola oleh NSW Health Pathology, 

situs web ini akan memberi Anda informasi tentang cara menghubungi klinik tersebut untuk 

mendapatkan hasil tes Anda. 

• Untuk melihat hasil tes Anda, klik 'View Results'. 

• Anda akan diminta untuk mengetik nama depan dan tanggal lahir Anda sebagai DDMMYYYY, 

misalnya, 01051971.  

• Anda akan dapat mengakses dan mengunduh salinan elektronik hasil tes COVID Anda.  

 

Opsi 3: Melalui SMS 

Jika Anda tidak dapat mengakses portal hasil online, Anda dapat menerima hasil tes Anda melalui 

SMS ke ponsel Anda. 

 

• Kirim teks 'my result' (hasil tes saya) ke 0480 050 030  

• Saat diminta, harap SMS informasi berikut: 

o Nama belakang Anda.  

o Tanggal lahir Anda hanya dengan angka – DDMMYYYY. Misalnya, 01012000  

o Jika Anda mendaftar untuk seorang anak, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi 

bahwa Anda adalah orangtua atau wali dan dapat membuat keputusan perawatan 

kesehatan untuk anak tersebut. Teks Yes untuk mengonfirmasi.  

o Untuk jenis kelamin, ketik M untuk pria, F untuk Wanita atau O untuk lainnya. 

o Kode pos Anda, (misalnya 2114) 

o Tanggal Anda menjalani tes COVID-19 sebagai DDMMYYYY, misalnya, 01052021 

• Periksa rincian Anda dan ketik kata Yes jika sudah benar. Jika Anda membuat kesalahan, ketik 

No untuk memulai lagi. 

• Setelah selesai, Anda akan mendapatkan pesan yang mengatakan, ‘Your registration has been 

received’ (Pendaftaran Anda telah diterima).  

• Anda juga akan mendapatkan kode sandi yang harus Anda ketik untuk mendapatkan hasil tes 

Anda. 

• Ketika hasil Anda tes sudah tersedia, Anda akan mendapatkan pesan SMS yang akan meminta 

Anda untuk mengetik kata 'Ready' dan kode sandi Anda. 

• Hasilnya kemudian akan dikirim ke ponsel Anda. 

 

Apakah Anda membutuhkan bantuan? 

Jika Anda mengalami masalah dalam mendapatkan hasil tes dan sudah menunggu lebih dari  

48 jam, Anda dapat menindaklanjuti melalui situs web kami 

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

 

Apa yang terjadi jika hasil tes saya menunjukkan saya mengidap COVID-19? 

Jika tes Anda menunjukkan Anda mengidap COVID-19, dan Anda telah mendaftar untuk menerima 

hasil tes Anda melalui salah satu opsi ini, Anda akan menerima SMS yang memberi tahu Anda 

bahwa hasil tes Anda tersedia melalui Portal Hasil, bersama dengan informasi lebih lanjut tentang 

isolasi mandiri. 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
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Anda juga akan dihubungi oleh staf dari tim Kesehatan Masyarakat setempat. 

PEMBERITAHUAN PRIVASI PENGUMPULAN DATA: NSW Health Pathology mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk 

memberi tahu pasien tentang hasil tes COVID-19 mereka. Informasi ini biasanya akan digunakan di dalam NSW Health namun 

dapat juga diungkapkan kepada ServiceNSW untuk tujuan pemberitahuan hasil kepada pasien. Setiap orang memiliki hak 

secara hukum untuk mengakses informasi yang disimpan lembaga pemerintah tentang diri mereka. Untuk informasi lebih lanjut, 

kunjungi www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy. Konsekuensi potensial jika seseorang tidak memberikan semua, 

atau sebagian, informasi yang diminta adalah NSWHP mungkin tidak dapat memberikan hasil tes kepada pasien.  


