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Polish



W PRZYPADKU UZYSKANIA UJEMNEGO 
WYNIKU TESTU
W przypadku braku objawów COVID-19, nie ma potrzeby 
oddzielania się od innych osób w swoim gospodarstwie 
domowym i można chodzić do pracy, chyba że osoba, która 
wykonała test miała styczność z osobą chorą na COVID-19. 
Należy jednak nadal przestrzegać rutynowych środków 
ostrożności, takich jak częste mycie rąk wodą z mydłem, 
noszenie okrycia twarzy poza domem i przebywanie 
w odległości co najmniej 6 stóp od innych osób, na ile to 
możliwe. Osoby, które miały styczność z osobą chorą na 
COVID-19, powinny pozostać w domu przez 10 dni po ostatnim 
narażeniu i obserwować się pod kątem objawów zarówno 
obecnie, jak również przez cztery dni po narażeniu.

Osoby z objawami COVID-19, nawet jeśli uzyskały ujemny 
wynik testu, powinny pozostać w domu przez co najmniej 
24 godziny po ustąpieniu gorączki bez stosowania leków 
przeciwgorączkowych i po ustąpieniu objawów. Jeśli 
objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się 
z lekarzem w celu ustalenia, co jeszcze może być przyczyną 
złego samopoczucia lub czy należy wykonać kolejny test 
na obecność COVID-19. Jeśli wymagana jest pomoc lekarska, 
należy zadzwonić pod numer 844-692-4692 lub 311. Opieka 
zdrowotna jest dostępna bez względu na status imigracyjny 
lub zdolność uiszczenia opłaty.

JEŚLI WYNIK TESTU JEST DODATNI, NALEŻY 
NATYCHMIAST ODSEPAROWAĆ SIĘ OD INNYCH.
Należy odseparować się od innych, aby ich nie zarazić. Aby 
bezpiecznie odseparować się, należy pozostać we własnym 
pokoju bez innych osób i w miarę możliwości korzystać 
z oddzielnej łazienki. W czasie przebywania w pobliżu innych osób 
należy nosić okrycie twarzy i zachować odległość co najmniej 
6 stóp (2 metrów). Osoby, które nie mogą bezpiecznie odseparować 
się w swoim domu, mogą zadzwonić pod numer 844-692-4692 
lub odwiedzić stronę https://www.nychealthandhospitals.org/test-
and-trace/take-care/, aby skorzystać z możliwości zarezerwowania 
bezpłatnego pokoju w hotelu.



Należy pozostać w odosobnieniu do momentu, 
gdy wszystkie poniższe stwierdzenia będą zgodne 
z prawdą:
1. Minęło co najmniej 10 dni od: 

a. pojawienia się objawów choroby lub 
b.  dnia wykonania testu (w przypadku osób, u których nie 

pojawiły się objawy) 

2.  Przez co najmniej 24 godziny nie występowała gorączka bez 
przyjmowania leków obniżających gorączkę i ból (takich jak 
Advil, Motrin, Tylenol lub aspiryna)

3. Ogólnie choroba została wyleczona.

Jeśli wystąpią problemy z oddychaniem, uporczywy ból 
lub ucisk w klatce piersiowej, dezorientacja, niemożność 
pozostania czujnym, niebieskawe usta lub twarz lub 
w przypadku innych stanów nagłych, należy zadzwonić 
pod numer 911.

NALEŻY POROZMAWIAĆ ZE SWOIM 
ŚWIADCZENIODAWCĄ USŁUG SŁUŻBY 
ZDROWIA
Należy skontaktować się ze swoim świadczeniodawcą usług 
służby zdrowia, aby poinformować o uzyskaniu dodatniego 
wyniku testu na COVID-19. Osoby starsze lub z chorobą 
podstawową mogą otrzymać od lekarza dodatkowe instrukcje, 
które pozwolą im zachować bezpieczeństwo i kontynuować 
leczenie. W przypadku osób, które uzyskały dodatni wynik testu 
na obecność COVID-19, nie zaleca się wykonywania testów przez 
90 dni. Terminy wykonania szybkich testów wyznaczone w ciągu 
90 dni od daty uzyskania dodatniego wyniku testu zostaną 
anulowane. W przypadku wystąpienia nowych objawów należy 
porozmawiać ze swoim świadczeniodawcą usług służby zdrowia.

Jeśli wymagana jest pomoc lekarska, należy zadzwonić pod 
numer 844-692-4692 lub 311. Opieka zdrowotna jest dostępna bez 
względu na status imigracyjny lub możliwość uiszczenia opłaty.

PRZYGOTOWANIA DO ROZMOWY 
Z PRZEDSTAWICIELEM NYC TEST & TRACE 
Z osobami, które uzyskały dodatni wynik testu na COVID-19, 
skontaktują się przeszkoleni pracownicy NYC Test & Trace, aby 
pomóc zachować bezpieczeństwo. W zależności od operatora 
telefonicznego, identyfikacja dzwoniącego może wyświetlać „COVID”, 
„NYC Test + Trace”, lub może zaczynać się od „212-540-” lub „212-240-”. 



Osoba odpowiedzialna za śledzenie kontaktów:

•  Pomoże bezpiecznie odseparować się, aby nie rozprzestrzeniać 
COVID-19 na innych. 

•  Pomoże uzyskać wszelkie niezbędne wsparcie, w tym opiekę 
medyczną, żywność lub bezpłatne miejsce pobytu.

•  Poprosi o podanie imion i nazwisk oraz informacji kontaktowych 
innych osób, z którymi osoba zakażona miała styczność 
i w związku z tym mogła narazić je na zakażenie COVID-19.

•  Nigdy nie zapyta o status imigracyjny.

•  Należy skontaktować się z osobami, z którymi osoba zakażona 
miała styczność w celu zawiadomienia ich o możliwym 
narażeniu na kontakt z COVID-19 i konieczności wykonania 
testu. Ani imiona ani nazwiska nie zostaną ujawnione 
i zachowana zostanie poufność.

•  Wszelkie uzyskane informacje należy przechowywać 
w bezpiecznym miejscu.

Na pytania osoby odpowiedzialnej za śledzenie kontaktów 
należy udzielić szczerych odpowiedzi - jej zadaniem jest 
udzielenie pomocy i zapewnienie bezpieczeństwa innym. 
W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu 
telefonicznie, osoba odpowiadająca za śledzenie kontaktów 
może również odwiedzić osoby chore w ich domach. Będzie 
ona posiadać dokument tożsamości potwierdzający, że jest 
osobą odpowiedzialną za śledzenie kontaktów. Na stronie 
TestandTrace.NYC udostępniono dodatkowe informacje.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY?
KROK 1.    Należy ustalić kiedy inni mogli zostać 
narażeni na kontakt z COVID-19
Należy zapisać te daty, aby osoba odpowiedzialna za śledzenie 
kontaktów mogła skontaktować się z osobami, które mogły 
zostać narażone.

(a)  Należy w miarę możliwości podać datę wystąpienia 
pierwszych objawów chorobowych.

 Data wystąpienia pierwszych objawów chorobowych:

lub



 Data wizyty w COVID Express w celu wykonania testu, 
jeśli nie wystąpiły objawy chorobowe. 

 _____/_______/______

(b)  Teraz należy wpisać datę dwa dni przed poprzednio 
podaną datą.

 _____/_______/______

(c)  Następnie należy wpisać datę rozpoczęcia separacji 
od innych.

 _____/_______/______

Daty pomiędzy i włącznie z (b) i (c) są datami, kiedy inni mogli 
być narażeni na zakażenie COVID-19.

KROK 2.   Należy wyszczególnić osoby, z którymi 
osoba zakażona miała styczność
Należy wyszczególnić wszystkie osoby, z którymi 
osoba zakażona przebywała pomiędzy i włączając 
daty wymienione w (b) i (c). 

Obejmuje to:
• osoby, z którymi osoba zakażona mieszka

•  osoby, z którymi osoba zakażona utrzymywała intymne 
stosunki fizyczne lub seksualne 

•  osoby, które świadczyły usługi w domu osoby zakażonej, 
jeśli znajdowały się one w odległości mniejszej niż 6 stóp 
(2 metrów) od osoby zakażonej przez co najmniej 10 minut 
w ciągu 24 godzin.

•  osoby, z którymi osoba zakażona pracuje, jeśli znajdowały 
się w promieniu 6 stóp (2 metrów) od niej przez co najmniej 
10 minut w ciągu 24 godzin.

•  inne osoby, które znajdowały się w promieniu 6 stóp (2 metrów) od 
osoby zakażonej przez co najmniej 10 minut w ciągu 24 godzin.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, jeśli jest to 
możliwe, należy niezwłocznie powiadomić osoby z tej listy 
o konieczności wykonania testu na obecność COVID-19 
i odseparowania się od innych. Osoba odpowiedzialna za 
śledzenie kontaktów dotrze do każdej osoby, aby pomóc 
jej przebadać się i uzyskać niezbędną opiekę.



Placówki COVID Express przeprowadzają testy reakcji 
łańcuchowej polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
wykrywające materiał genetyczny wirusa wywołującego 
COVID-19. Testy PCR są bardzo dokładne, ponieważ są 
w stanie wykryć nawet niewielką ilość wirusa w organizmie. 
Większość wyników badań będzie dostępna w dniu 
wizyty w COVID Express. Aby otrzymywać wyniki swoich 
badań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu 
pacjenta, należy zarejestrować się w systemie MyChart 
(epicmychart.nychhc.org/MyChart). Jeżeli dostęp do 
portalu pacjenta jest niemożliwy, pracownik kliniki zadzwoni 
z wynikami lub można wrócić do kliniki dwa do trzech dni 
roboczych po badaniu, aby odebrać wyniki w formie wydruku. 

CO NALEŻY ROBIĆ OCZEKUJĄC NA 
WYNIKI BADAŃ
Podczas oczekiwania na wyniki (a nawet po ich otrzymaniu) 
należy w dalszym ciągu:

•  POZOSTAĆ W DOMU W PRZYPADKU OSÓB CHORYCH: 
W przypadku wystąpienia objawów, należy jak najwięcej 
przebywać w domu i unikać kontaktów z innymi osobami, 
zwłaszcza z tymi, które mogą być bardziej narażone na 
ryzyko zachorowania na chorobę wywoływaną przez 
COVID-19 z ciężkim przebiegiem (w tym z osobami starszymi 
i osobami z pewnymi podstawowymi schorzeniami).

•  ZACHOWYWAĆ DYSTANS FIZYCZNY: Należy zachowywać 
dystans co najmniej 6 stóp (2 metrów) od osób, które 
z nami nie mieszkają.

•  NOSIĆ OSŁONĘ TWARZY: Należy zapewnić ochronę 
sobie i innym. Osłanianie twarzy pomaga ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, zwłaszcza 
w przypadku osób chorych, które nie są tego świadome. 

•  PRZESTRZEGAĆ ZASAD ZDROWEJ HIGIENY RĄK: 
Należy często myć ręce wodą z mydłem lub używać płynu 
do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, jeśli mydło i woda nie 
są dostępne; należy regularnie czyścić często dotykane 
powierzchnie; nie należy dotykać twarzy nieumytymi 
rękami; przy kaszlaniu lub kichaniu należy zakrywać 
usta chusteczką lub rękawem, a nie rękami.



Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

PRZYGOTOWANIE 
SIĘ DO ROZMOWY Z 
OSOBĄ ŚLEDZĄCĄ 
KONTAKTY POLEGA NA 
ZAPISANIU INFORMACJI 
O OSOBACH, Z KTÓRYMI 
MIELIŚMY STYCZNOŚĆ: 



Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

Imię i nazwisko 
danej osoby Home address 

Adres 
zamieszkania 

Numer telefonu

 Data ostatniej 
styczności

Wydział Zdrowia NYC może zmienić
zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.


