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Locais de Teste de COVID-19 Abertos para Consultas em Cape Cod 
Os residentes devem telefonar com antecedência para marcar consultas nos locais de teste em 

Falmouth, Hyannis 

 

HYANNIS (14/12/20) — Consultas para serviços de teste de COVID-19 seguros e mais 

acessíveis estão disponíveis em Cape Cod em dois locais de teste em toda a região, a partir de 

hoje. Para receber um teste, os indivíduos devem marcar uma consulta com antecedência, 

ligando para a Linha de Testes Comunitários pelo telefone 508-534-7103. Testes para indivíduos 

assintomáticos estão disponíveis por US$ 75, e são oferecidos gratuitamente a indivíduos que 

confirmam sua incapacidade de pagar quando telefonam para marcar uma consulta. Para falantes 

não nativos de inglês, serviços de tradução em espanhol e português estarão disponíveis em 

ambos os locais de teste. Os resultados são esperados dentro de 24 a 96 horas após os testes 

nesses locais. 

 

As horas de operação e a localização de cada um dos locais de teste são as seguintes: 

 

• Cape Cod Melody Tent, Hyannis  

 Horas: Segunda a sexta-feira, 8h às 16h, a partir de 14/12/20  

 Sábado e domingo, 8h - 12h a partir de 19/12/20 

 

• Barnstable County Fairgrounds, Falmouth  

Horas: Terça e quarta apenas, das 10h às 14h, a partir de 15/12/20  

 

• Informações adicionais sobre testes, horário do local e programação estão 

disponíveis em BarnstableCountyHealth.org  

 

Os testes são PCR (reação em cadeia de polimerase) administrados por via nasal. O Corpo de 

Bombeiros de Hyannis estará no local na Melody Tent em Hyannis para auxiliar os indivíduos na 

coleta de amostras; voluntários de saúde pública estarão no local para auxiliar no Barnstable 

County Fairgrounds, em Falmouth. Os testes PCR swab são atualmente o método de teste mais 



preciso para detectar um caso ativo de COVID-19, mas os indivíduos devem continuar tomando 

medidas para mitigar o risco de transmissão mesmo após receberem um resultado negativo do 

teste. Os indivíduos que chegam aos locais de teste devem usar uma máscara que cubra seu nariz 

e boca, e são fortemente encorajados a fazê-lo dentro e fora de casa quando interagem com 

outras pessoas que não estão em sua casa. 

 

Instruções para indivíduos sintomáticos ou aqueles encaminhados para testes por um 

rastreador de contato de exposição: 

Os indivíduos que estão apresentando sintomas de COVID-19 são solicitados a entrar em contato 

com seu médico de atendimento primário para uma triagem inicial. Se os indivíduos não 

tiverem um médico de atendimento primário, eles devem ligar para a Linha de Testes 

Comunitários pelo telefone 508-534-7103 para serem examinados por um provedor clínico da 

Cape Cod Healthcare por telefone. Em seguida, a Cape Cod Healthcare entrará em contato com 

indivíduos selecionados para agendar uma consulta para testes em um local de teste drive-

through selecionado. O pagamento será processado através de seguro para indivíduos 

sintomáticos ou aqueles notificados por um rastreador de contato de exposição conhecida a outra 

pessoa com um caso ativo de COVID-19.  

Instruções para indivíduos assintomáticos:  

Estes locais foram projetados em parte para oferecer capacidade adicional de testes de COVID-

19 para indivíduos que não apresentam sintomas do vírus. Para indivíduos que suspeitam ter tido 

contato próximo com alguém que deu positivo no teste COVID-19 e não foram contatados por 

um rastreador de contato ou para aqueles que estão tomando medidas adicionais para monitorar 

sua saúde, os indivíduos pagam uma taxa extra de US$ 75 para receber um teste. A ninguém será 

negado um teste no caso de não poder pagar. Os testes custam US$ 110 para aqueles que viajam 

de fora de Massachusetts e recebem este teste para cumprir com os requisitos estaduais no 

retorno.  

 

Estes locais de teste do Cape Cod são apoiados por fundos assegurados pela delegação legislativa 

do Cabo e Ilhas e por contribuições do Condado de Barnstable e do Cape Cod Healthcare. 

Embora todos os envolvidos desejem que todos os testes nesses locais para indivíduos 

assintomáticos sejam gratuitos, devem ser cobradas taxas para indivíduos assintomáticos para 

garantir que os fundos limitados que sustentam esses locais não se esgotem rapidamente. O 

objetivo é manter este programa de testes durante os próximos quatro a seis meses. Através dos 

esforços da Força Tarefa de Reabertura do Cabo Cod, do Governo do Condado de Barnstable, da 

delegação legislativa do Cabo e das Ilhas, e do Cape Cod Healthcare, estes locais são capazes de 

oferecer testes COVID-19 para indivíduos assintomáticos a 50% abaixo da taxa do mercado 

regional. A delegação legislativa do Cabo e das Ilhas continua a exortar a administração de 

Baker-Polito a estabelecer pelo menos um local de teste do tipo “Pare a propagação” em Cabo 

Cod que ofereça testes gratuitamente para todos os indivíduos independentemente dos sintomas e 

opere de forma similar aos de todas as outras partes da Commonwealth. A partir desta semana, o 

site mais próximo deste tipo de Hyannis está em New Bedford.  

 

Um anúncio sobre os locais de testes no Cabo Inferior e Exterior está próximo; estes locais serão 

disponibilizados em parceria com os Serviços de Saúde do Cabo Exterior. 
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