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Jakie testy są dostępne w celu 
 wykrycia zakażenia koronawirusem?

Test ostrożnościowy Test ostrożnościowy Postępowanie diagnostyczne

aby zbadać się w razie potrzeby np. 
przed planowanym spotkaniem z  członkami 

rodziny lub w ramach  regularnego 
 testowania

w ramach regularnego testowania, np. 
w  pracy, w szkole, w placówce opieki 

nad dziećmi lub w razie  potrzeby 
przed  wizytą w miejscach i obiektach 

publicznych

jeśli masz objawy, byłeś w bliskim  kontakcie 
z osobą zakażoną lub po uzyskaniu pozytyw-

nego wyniku autotestu antygenowego lub 
szybkiego testu

Zastosowanie

Gdzie?

Kolejne kroki

Testy do samodzielnego wykonania dostępne 
są w aptekach lub sklepach detalicznych 

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami

Na przykład w przychodniach lekarskich, 
aptekach lub centrach testowych. W przychodniach lekarskich 

i w   centrach  testowych

Nie otrzymujesz żadnego formalnego 
potwierdzenia wyniku testu.

Test antygenowy do samodzielnego 
wykonania pozwala na przebadanie 
siebie. Wynik jest dostępny w ciągu 

15–30 minut.

Autotest

Otrzymujesz pisemne lub cyfrowe 
potwierdzenie wyniku testu.

Wykwalifikowany personel pobiera 
próbkę i przeprowadza analizę 
 szybkiego testu antygenowego 

 bezpośrednio na miejscu. Wynik jest 
dostępny w ciągu 15–30 minut.

Szybki test

Otrzymujesz pisemne lub cyfrowe 
potwierdzenie wyniku testu.

Wykwalifikowany personel pobiera 
próbkę. Test PCR jest analizowany 

w laboratorium. Wynik jest dostępny 
przeważnie w ciągu 24 godzin.

Test PCR

Wynik dodatni =   
podejrzenie zakażenia koronawirusem 

Wynik dodatni =   
dowód zakażenia koronawirusem

Wynik dodatni =   
podejrzenie zakażenia koronawirusem 

NEGATYWNY NEGATYWNY NEGATYWNY

POZYTYWNY POZYTYWNY POZYTYWNY

Kontynuuj przestrzeganie zasady 
 „DDM+W: Dystans, Dezynfekcja, 

 Maseczka + Wietrzenie”

 + Wynik testu ważny jest przez 24 godziny.

Kontynuuj przestrzeganie zasady 
 „DDM+W: Dystans, Dezynfekcja, 

 Maseczka + Wietrzenie”

 + Wynik testu ważny jest przez 24 godziny.

Kontynuuj przestrzeganie zasady 
„DDM+W: Dystans, Dezynfekcja, 

 Maseczka + Wietrzenie”

Ogranicz kontakt z innymi 
do  absolutnego minimum 

 + Przestrzegaj zasady „DDM+W: Dystans, 
Dezynfekcja, Maseczka + Wietrzenie.”
 + uzyskaj potwierdzenie za pomocą 

testu PCR

Umów się na test PCR:

w przychodni lekarskiej lub lokalnym 
 centrum testowym.

Ogranicz kontakt z innymi 
do  absolutnego minimum 

 + Przestrzegaj zasady „DDM+W: Dystans, 
Dezynfekcja, Maseczka + Wietrzenie”

 + Wynik testu jest przesyłany do odpowied-
nich organów służby zdrowia.

 + uzyskaj potwierdzenie za pomocą 
testu PCR

Umów się na test PCR:

w przychodni lekarskiej lub lokalnym 
 centrum testowym.

Odizoluj się
 + Przestrzegaj zasady „DDM+W: Dystans, 

Dezynfekcja, Maseczka + Wietrzenie” 
oraz innych zasad postępowania

 + Wynik testu jest przesyłany do odpowied-
nich organów służby zdrowia.

Monitoruj swój stan zdrowia:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
objawów skontaktuj się z lekarzem lub 

urzędem ds. zdrowia.
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