Co powinna zrobić osoba,
u której szybki test* na obecność
nowego koronawirusa przyniósł
wynik dodatni?
*Szybki test jest również nazywany „testem antygenowym”, „przesiewowym” lub
„błyskawicznym”.

• Po otrzymaniu dodatniego wyniku testu należy niezwłocznie poddać się samoizolacji.
• Z osobami, które uzyskały dodatni wynik, kontaktują się telefonicznie pracownicy jednostki ds.
lokalizacji kontaktów (Coronaopsporing) podlegającej Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Pacjentów
(Styrelsen for Patientsikkerhed). Do Coronaopsporing można również zadzwonić samemu pod
numer 32 32 05 11.
• W najszybszym możliwym czasie trzeba wykonać potwierdzający test PCR. Termin testu
rezerwuje się samodzielnie na stronie www.coronaprover.dk.
• Jadąc na test PCR do punktu pobrań, nie należy korzystać ze środków publicznego transportu
i trzeba używać maski ochronnej z oznaczeniem CE.

Dlaczego po uzyskaniu dodatniego wyniku szybkiego
testu konieczne jest wykonanie testu PCR?
• Test PCR pozwala stwierdzić, czy wynik testu antygenowego był prawidłowy.
• Za jego pomocą można też określić, który wariant koronawirusa jest odpowiedzialny za
infekcję. W ten sposób można śledzić rozprzestrzenianie się wybranych mutacji.
• Jeśli wynik testu PCR jest dodatni, trzeba kontynuować samoizolację. Więcej informacji znajduje
się na stronie www.sst.dk/selvisolation.

Co należy zrobić, jeżeli wynik potwierdzającego testu
PCR jest ujemny?
• Jeśli wynik testu PCR jest ujemny oraz nie występują objawy choroby, można zrezygnować
z samoizolacji. Można też przerwać procedurę lokalizacji kontaktów, a osoby podejrzewane
o bliski kontakt również mogą zakończyć samoizolację i nie muszą poddawać się testom. Aby
uzyskać pomoc i wskazówki w tej sprawie, można zadzwonić do Coronaopsporing pod numer
32 32 05 11.
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Test przedstawia wyłącznie stan aktualny
w danej chwili
Wynik testu – zarówno antygenowego, jak i PCR – świadczy jedynie o tym, że dana
osoba była lub nie była zakażona COVID-19 w momencie jego wykonania. Dlatego
zawsze istotne jest przestrzeganie ogólnych zaleceń dotyczących zapobiegania infekcji,
takich jak utrzymywanie dystansu, staranna higiena rąk oraz niewychodzenie z domu
w razie objawów choroby – także w przypadku, gdy wynik testu jest ujemny.

Więcej informacji o testach na obecność nowego koronawirusa znajduje się na stronie
www.sst.dk/coronatest.
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