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Informacja dla osób, które przeszły badanie na covid-19
-proszę zachować tę informację
Pozostań w domu i izoluj się w oczekiwaniu na wynik badania
Covid-19 podlega ustawie o chorobach zakaźnych i osoba chora lub podejrzana o to, że choruje na
covid-19, musi postępować zgodnie z zasadami postępowania, aby nie zarażać innych osób.
W oczekiwaniu na wynik badania uważa się, że jesteś osobą zarażoną i musisz:
-

Pozostać w mieszkaniu i unikać kontaktu z innymi osobami, niż osoby, z którymi
dzielisz gospodarstwo domowe. Nie wolno iść do pracy, szkoły lub przedszkola.
Utrzymywać odległość do innych osób w mieszkaniu
Myć często ręce
Kaszląc i kichając zasłaniać usta i nos zgięciem ramienia
Nie używać środków komunikacji publicznej.

Wynik badania:




Wynik badania jest gotowy w ciągu 1 - 5 dni (prawdopodobnie w ciągu 72
godzin).
Badanie wykonane za pomocą tzw. Testu własnego – Test bezpośredni –
wynik badania przyjdzie w formie sms.
Badanie wykonane bez podania numeru telefonu komórkowego lub komputera –
przychodnia skontaktuje się w celu podania wyniku.

Pozytywny wynik badania:
Pozytywny wynik badania oznacza, że masz covid-19.
Musisz zastosować się do ustalonych zasad postępowania i pomóc w wyszukiwaniu źródła
zarażenia. Osoba badająca źródła zarażenia zadzwoni do Ciebie; rozmowa
może być prowadzona z zastrzeżonego numeru. Zazwyczaj otrzymasz
informację o wyniku badania przed kontaktem z tą osobą. Dlatego zacznij
sam informować osoby, które mogłeś zarazić.
Musisz zapoznać się z zasadami postępowania i wyszukiwaniem kontaktów
zarażenia. Informacja przez kod QR
lub na stronie www.vgregion.se/smittskydd i klikając dojdź do tytułu:
Information till dig som har covid-19. [Informacja dla osób, które mają covid-19]
Negatywny wynik badania:
Prawdopodobnie nie masz covid-19. Stosuj się do zaleceń Urzędu Ochrony Zdrowia
(Folkhälsomyndigheten) i ogólnych zasad postępowania.
Brak wyniku badań po upływie 5 dni:
Badanie prawdopodobnie nie udało się. Proszę skontaktować się z jednostką, która wykonała
badanie w celu ewentualnego wykonania ponownego badania.
Więcej informacji, przeczytaj więcej o covid-19 na www.1177.se
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