COVID-19 Testing
Now Available On
Martha’s Vineyard

Where: Martha’s Vineyard Regional High
School
When: Monday-Saturday, 9AM to 4PM by
appointment only
Call: 877-336-9855, Monday-Friday, 8AM
to 5PM to book

Please Have Available When Calling for Appointment:
Insurance provider (carrier & member number)
If no insurance, you may use your Social Security number
If no Social Security number, you can still be tested
Phone number you will answer for test results
Email address

●
●
●
●
●

You must be asymptomatic and 18 years old or older to be tested. This is a COVID-19 test, not an antibody test. If you
have symptoms, please call your primary care physician or the triage line at the Martha’s Vineyard Hospital at
508-684-4500.

For Your Appointment
●
●
●

●

Bring identiﬁcation
Wear your mask, do not roll
down your window
A maximum of two people with
appointments may come in the
same car—the second
passenger should be in the
back seat behind the driver
Mobile phone should we need
to contact you

The Test
●

●
●
●

●

This is a self-administered swab
test observed by a licensed
clinician
You remain in your car
You will be notiﬁed of the
results within 24-48 hours
All insurance providers are
required to full cover the test
cost
No one will be turned away
because of cost

Your Results
●
●

●

●

You will be called whether you
test positive or negative
If positive, you will be called by
a contact tracer or your local
board of health—please
answer all calls with an 833 or
857 area code
They will need to warn close
contacts of exposure, assess
symptoms and risk, and
provide instructions for next
steps. Close contacts should
get tested ASAP.
Regardless of results, all your
questions will be answered

Testes do vírus
COVID-19 disponíveis
em Martha’s Vineyard

Onde: Martha’s Vineyard Regional High School
Quando: De segunda a sábado, das 9 da manhã
às 4 da tarde somente com agendamento
Ligue para: 877-336-9855 de segunda à sexta,
entre 8 da manhã às 5 da tarde para agendar o
seu teste

Por favor, quando ligar, tenha em mãos as seguintes informações:
Informações do seu provedor de seguro de saúde (o número associado com a sua apólice/o seu número de
cadastro)
Caso não você tenha seguro de saúde, o número do CPF americano/social security
Caso você não tenha um número de social, você poderá fazer o teste mesmo assim
O número de telefone que você usará para obter o resultado do teste
Seu email

●
●
●
●
●

Você não poderá apresentar nenhum sintoma do vírus para que possa ser testado e deve ser maior de 18 anos. Caso
você esteja com sintomas associados ao Covid 19, ligue para o seu médico ou para a linha de triagem do hospital de
Martha’s Vineyard 508-684-4500.

O que levar no dia do seu
agendamento
●

●
●

●

Um documento de identiﬁcação
que será usado somente para
conﬁrmar o seu agendamento.
Use uma máscara. Não abaixe o
vidro do seu carro.
O máximo de duas pessoas com
agendamentos poderão estar no
mesmo carro. O passageiro deve
estar sentado no banco de trás,
atrás do motorista.
O seu celular caso tenhamos que
entrar em contato com você.

Como que o teste será
administrado
●

●
●
●

●

Você mesmo administrará o teste
com o material de coletagem que
lhe entregarão e enquanto estiver
fazendo o teste, você será
observado por um médico.
Você permanecerá no carro
durante o teste.
Você será notiﬁcado do resultado
do exame entre 24-48 horas.
Todos os provedores de seguro de
saúde têm que cobrir o valor total
do teste.
Ninguém será impedido de fazer o
teste devido a custa do teste.

Resultado
●

●

●

●

Você receberá uma ligação caso o
resultado do exame seja positivo ou
negativo.
Se o resultado do seu teste for positivo,
uma pessoa encarregada de rastrear
contatos com aqueles os quais tiveram
contato direto com portadores do vírus
poderá fazer a ligação ou um agente do
departamento de saúde local irá fazer a
ligação. Responda a todas as ligações
que tenham o código de área 833 ou
857.
Eles precisarão avisar as pessoas as quais
tiveram contato direto com você (caso o
seu teste seja positivo) que foram
expostas ao vírus. As pessoas
encarregadas terão que averiguar se
estes indivíduos estão apresentando
algum sintoma do vírus assim como
fornecer a estas pessoas instruções do
que devem fazer. As pessoas as quais
tiveram contato direto com você devem
ser testadas o mais rápido possível.
Independente do resultado do seu teste,
todas as perguntas que você tiver serão
respondidas.

