
ENGLISH: 
 
We are writing to inform you that your recent coronavirus (COVID-19) test was negative. 
  
There was no evidence of coronavirus in your sample. However, we do know that sometimes 
people who test negative do still have coronavirus. This test also does not say whether you 
have immunity to coronavirus. 
  
There are a few important things to know about this result: 
 
Even if you have a negative test, you should still stay home. Even if you don't have coronavirus, 
you have been sick, and it is important to stay away from other people so they don't get sick. 
You should stay home for  

●  At least 10 days from your first day of symptoms AND  
● You have had no fever for at least three days AND 
● Your other symptoms are improving for at least three days  

 
Even after you feel completely better, stay home as much as possible. Make as few trips 
outside as possible, including to places like the grocery store. Wash your hands often, and 
avoid touching your face. In public, stay 6 feet away from other people. 
  
A negative result does not necessarily clear you for work. Contact your employer to discuss their 
work clearance policies. 
  
We hope that you are feeling better. If you aren't, or if you have any questions or concerns, 
please do not hesitate to call us. 
 
SPANISH: 
 
Le escribimos para informarle que su reciente prueba de coronavirus (COVID-19 ) dio negativo. 
  
No hay evidencia de coronavirus en su muestra. Sin embargo, sabemos que a veces las 
personas que dan negativo aún tienen coronavirus. Esta prueba tampoco indica si usted es 
inmune al coronavirus. 
  
Hay algunos aspectos importantes que debe saber sobre este resultado: 
 
Aunque el resultado sea negativo, igualmente debe quedarse en casa. Aunque no tenga 
coronavirus, ha estado enfermo y es importante que se mantenga alejado de otras personas 
para no enfermarlas. Debe quedarse en casa durante:  
 

● Al menos 10 días desde el primer día de los síntomas Y  
● No debe haber tenido fiebre por al menos tres días Y 



● El resto de los síntomas deben mostrar mejoría en los últimos tres días  
 
Incluso una vez que se sienta completamente mejor, permanezca en casa todo lo posible. Trate 
de salir lo menos posible, esto incluye por ejemplo, ir a la tienda de abarrotes. Lávese las 
manos con frecuencia y evite tocarse la cara. En público, manténgase a 6 pies (1,8 m) de 
distancia de los demás. 
  
Que su resultado sea negativo no implica que esté autorizado a regresar al trabajo. 
Comuníquese con su empleador para conversar sobre las políticas para regresar al trabajo. 
  
Esperamos que se sienta mejor. Si no es así o si tiene alguna duda o consulta, no dude en 
comunicarse nosotros. 
 
PORT: 
  
Estamos escrevendo para informá-lo de que seu teste recente para coronavírus (COVID-19) foi 
negativo. 
  
Não houve nenhuma evidência de coronavírus em sua amostra. Contudo, sabemos que às 
vezes as pessoas que testam negativo ainda assim estão com o coronavírus. Esse teste 
também não informa se você tem imunidade ao coronavírus. 
  
Há algumas coisas importantes que você deve saber sobre esse resultado: 
 
Mesmo que tenha recebido um teste negativo, ainda assim deve ficar em casa. Mesmo que 
não esteja com o coronavírus, você tem estado doente, e é importante ficar longe de outras 
pessoas para que elas não adoeçam. Você deve ficar em casa por  
 

● Pelo menos 10 dias a contar do primeiro dia em que você teve sintomas E  
● Se você não tem febre há pelo menos três dias E 
● Se os seus outros sintomas estão melhorando há pelo menos três dias  

 
Mesmo depois de se sentir completamente recuperado, fique em casa, tanto quanto possível. 
Saia o mínimo possível, incluindo para lugares como o supermercado. Lave as mãos com 
frequência e evite tocar o rosto. Em público, fique a dois metros de distância de outras 
pessoas. 
  
O resultado negativo não necessariamente o libera para trabalhar. Entre em contato com o seu 
empregador para discutir suas políticas de liberação para o trabalho. 
  
Esperamos que esteja se sentindo melhor. Caso não esteja, ou caso tenha alguma dúvida ou 
preocupação, não hesite em nos telefonar. 
 



HAITIAN CREOLE: 
 
Nou ekri pou nou enfòme w ke dènye tès (COVID-19) ou te fè a te negatif. 
  
Pa gen prèv coronavirus nan echantiyon w lan.  Sepandan, nou konnen kèk moun ki teste 
negatif men ki genyen coronavirus la. Tès sa a pa di  tou si w gen iminite pou coronavirus la. 
  
Gen kèk bagay ki enpòtan ou dwe konnen sou rezilta sa a: 
 
Menm si ou gen yon tès ki negatif, ou dwe rete lakay ou.  Menm si ou pa gen coronavirus, ou te 
malad, e li enpòtan pou w rete lwen lòt moun pou yo pa malad tou.  Ou dwe rete lay ou pou  
 

● Omwen 10 jou depi premye jou ou te gen sentòm yo EPI  
● Ou pa gen lafyèv pandan  omwen twa jou EPI 
● Lòt sentòm ou yo ap amelyore pou omwen twa jou  

 
Menm si ou santi w byen nèt, rete lakay ou valè ou kapab.  Pa soti anpil deyò a, tankou ale nan 
makèt.  Lave men w souvan, epi evite manyen figi w.  Lè w nan piblik la, rete nan distans 6 pye 
avèk lòt moun. 
  
Yon rezilta negatif pa nesesèman otorize w pou w ale travay.  Kontakte anplwayè w pou w 
diskite sou règleman otorizasyon travay yo. 
  
Nou espere ou santi w pi byen. Si w poko, oswa si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid, tanpri 
pa ezite rele nou. 
 
 
 
 


