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Како да ги добиете резултатите од вашиот 
тест за КОВИД-19  

Постојат три начини на кои може да ги добиете резултатите од вашиот тест за КОВИД-19: 

   

1. Преку индивидуален QR код 

2. Преку порталот за резултати 

3. Преку SMS порака пратена на вашиот мобилен телефон 

 

После тестот, треба да се самоизолирате додека не ги добиете резултатите. 

 

• Одете право дома и изолирајте се додека не добиете известување од NSW Health.   

• Останете дома додека не го добиете вашиот резултат, дури и ако не се чувствувате 

болни. 

• Повеќето луѓе го добиваат резултатот во рок од 24 часа. 

 

Опција 1: Индивидуален QR код 

Ако за време на тестирањето ви бил даден индивидуален QR код (со вашето име и датум на 

раѓање под него), ве молиме скенирајте го тој QR код со камерата на вашиот мобилен 

телефон и притиснете „send“. 

 

Тој QR код ги содржи вашите лични податоци. Тој не може да биде користен од никој друг. 

 

Опција 2: Интернет портал за резултати (Results Portal) 

• Посетете ја интернет страницата https://my.pathology.health.nsw.gov.au   

• Ќе биде побарано да го внесете бројот на вашиот мобилен телефон, а потоа притиснете 

го синото копче. ИМАЈТЕ ПРЕДВИД дека како код за држава (country code) стои +61 - што 

е бројот за Австралија. Ако користете интернационален телефон, ќе треба кодот за 

држава +61 да го смените во кодот на држава што вашиот телефон го користи. 

• Код ќе ви биде пратен на вашиот мобилен телефон. Внесете го тој код на интернет 

страницата каде пишува „passcode“ и потоа притиснете го синото копче.  

 

ЗАБЕЛЕШКА: Ако сега првпат го посетувате интернет порталот за резултати, треба да 

внесете некои дополнителни податоци. 

 

•  Кликнете на „View Results“ и ќе треба да ги внесете вашето: 

– Име 

– Презиме 

– Датумот на раѓање 

– Поштенскиот број (postcode) на вашиот дом 

– Вашиот пол – на пример, машки или женски или друг 

– Collection date – тоа е датумот кога е направен вашиот тест 

– Бројот на вашата Medicare картичка, ако ја имате. Ако немате, оставете празно. 

 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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• Кликнете на синото копче на врвот на кое пишува „Select collection centre“ и побарајте го 

местото каде ви е направен тестот за КОВИД-19. Покрај центрите со кои раководи NSW 

Health, има и центри кои се самостојни. Ако одберете центар што не е раководен од NSW 

Health Pathology, оваа интернет страница ќе ви даде информации како да стапите во 

контакт со клиниката во врска со вашиот резултат. 

• За да го видите вашиот резултат, кликнете на „View Results“. 

• Ќе биде побарано да го внесете вашето име и датумот на раѓање во формат DDMMYYYY, 

на пример 01051971.  

• Тогаш ќе можете да пристапите и преземете (download) копија на резултатот на вашиот 

тест за КОВИД-19. 

 

Опција 3: Добивање SMS порака 

Ако не можете да го користите интернет порталот за резултати, вашиот резултат може да го 

добиете преку SMS порака на вашиот мобилен телефон. 

 

• Пратете ги зборовите the words „my result“ на бројот 0480 050 030  

• Кога ќе биде побарано, ве молиме пратете SMS со следните податоци: 

o Вашето презиме.  

o Вашиот датум на раѓање користејќи само бројки – DDMMYYYY. На пример, 

01012000  

o Ако правите регистрација за дете, ќе биде побарано да потврдите дека сте родител 

или старател на детето и дека можете да донесувате одлуки за здравствената нега 

на детето. Впишете „Yes“ за да потврдите.  

o Вашиот пол со „M“ за машки, „F“ за женски или „O“ за друг. 

o Вашиот поштенски број (на пример 2114) 

o Датумот на кој сте имале тест за КОВИД-19 во формат DDMMYYYY, на пример 

01052021 

• Проверете ги вашите податоци и напишете „Yes“ ако се точни. Ако сте згрешиле, 

напишете „No“ и почнете од почеток. 

• Кога ќе завршите, ќе добиете порака ‘Your registration has been received’.  

• Исто така ќе добиете лозинка (passcode) што ќе треба да ја впишете за да го добиете 

вашиот резултат. 

• Кога резултатот е готов, ќе добиете SMS порака со која се бара да го впишете зборот 

„Ready“ и вашата лозинка. 

• Потоа резултатот ќе дојде во вашиот телефон. 

 

Дали ви треба помош? 

Ако имате проблеми да го добиете вашиот резултат и поминале повеќе од 48 часа, може да 

видите што се случува преку нашата интернет страница 

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

 

Што се случува ако резултатот на тестот покажува дека имам КОВИД-19?  

Ако вашиот тест покаже дека имате КОВИД-19, а вие сте се регистрирале да го добиете 

резултатот преку една од овие опции, ќе добиете SMS порака во која се вели дека вашиот 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
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резултат е достапен преку порталот за резултати (Results Portal), заедно со повеќе 

информации за самоизолирањето. 

 

Исто така ќе ви се јави персонал од вашиот локален тим за јавно здравје. 

БЕЛЕШКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА СОБИРАЊЕТО ПОДАТОЦИ: NSW Health Pathology собира информации заради 

известување на пациентите за нивните резултати од тестирањето за КОВИД-19. Овие информации обично ќе се 

користат внатре во NSW Health, но исто така може да бидат откриени на ServiceNSW заради известување на пациенти 

за резултатите. Поединци имаат законско право на пристап на информациите кои владина агенција ги држи за нив. За 

повеќе информации видете на www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy. Потенцијалните последици од тоа 

поединци да не ги дадат сите или дел од бараните информации, може да предизвика NSWHP да не биде во состојба на 

пациентите да им даде резултати од тестовите. 


