Postępowanie w przypadku pozytywnego wyniku testu
w kierunku COVID-19 lub będąc bliskim kontaktem
Poniższy schemat przedstawia ogólne wytyczne dotyczące izolacji i kwarantanny.
Skontaktuj się ze swoją szkołą lub pracodawcą, ponieważ ich wytyczne mogą się różnić.
Mam pozytywny wynik testu w
kierunku COVID-19.

Jestem bliskim kontaktem osoby, która ma COVID-19.3

Odizoluj się na pięć pełnych
dni, niezależnie od statusu
Twojego szczepienia.1

Czy jesteś w pełni zaszczepiony/a i przyjąłeś/aś
dawkę przypominającą szczepionki przeciw
COVID-19, lub czy w ciągu ostatnich 90 dni
miałeś/aś potwierdzoną chorobę COVID-19?4

Czy po 5. dniu nie masz już objawów
lub czy nastąpiła poprawa?
Tak

Nie

Tak

Nie

Nie musisz
przechodzić
kwarantanny.5

Czy jesteś w pełni
zaszczepiony/a
przeciw COVID-19?
Tak

Możesz zakończyć
izolację, jeśli od
24 godzin bez
przyjmowania
leków nie masz
gorączki i możesz
nosić dobrze
dopasowaną
maseczkę.2

Kontynuuj
izolację do
czasu ustąpienia
objawów i
utrzymywania
się gorączki
przez 24
godziny bez
przyjmowania
leków.

Czy minęło mniej niż pięć miesięcy
od przyjęcia szczepionki firmy Pfizer
lub Moderna, lub mniej niż dwa
miesiące od przyjęcia szczepionki
firmy Johnson & Johnson?
Tak

Nie musisz
przechodzić
kwarantanny, jeśli:

Nie

Osoby, które nie
są zaszczepione,
muszą odbyć
pięciodniową
kwarantannę.6

Nie

Musisz odbyć
pięciodniową
kwarantannę.7

Do 10. dnia noś dobrze dopasowaną maseczkę w otoczeniu innych osób, nie udawaj się do miejsc publicznych,
w których nie możesz nosić maseczki przez cały czas, nie jedz w pobliżu innych osób, nie spędzaj czasu z osobami,
które są w grupie wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.
 zień 1 to dzień po wystąpieniu objawów lub otrzymaniu pozytywnego wyniku testu.
D
Jeśli w 5. dniu wykonasz kolejny test w kierunku COVID-19 i jego wynik będzie negatywny, możesz zakończyć izolację i przez pięć dni musisz nosić
dobrze dopasowaną maseczkę w otoczeniu innych osób. Jeśli wynik testu jest pozytywny, kontynuuj izolację przez kolejne pięć dni.
3
Bliski kontakt to każda osoba, która przez co najmniej 15 minut w ciągu 24 godzin znajdowała się w odległości 6 stóp od osoby chorej na COVID-19
(nawet jeśli nosiła maseczkę). Każda osoba może mieć COVID-19 dwa dni przed wystąpieniem objawów (lub, jeśli nie ma objawów, dwa dni przed
uzyskaniem wyniku pozytywnego).
4
W pełni zaszczepiony/a oznacza, że minęły co najmniej dwa tygodnie od podania szczepionki firmy Johnson & Johnson lub drugiej dawki szczepionki
firmy Pfizer lub Moderna.
5
Dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które ukończyły pierwszą serię szczepionki przeciw COVID-19 co najmniej dwa tygodnie temu, również nie muszą
przechodzić kwarantanny, ponieważ nie kwalifikują się do szczepienia przypominającego.
6
Dzień 1 to dzień po ostatnim bliskim kontakcie z osobą chorą na COVID-19.
7
Szczepienia przypominające są dostępne dla osób, które są w pełni zaszczepione. Więcej informacji na stronie nyc.gov/covidvaccine.
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Więcej informacji na stronie on.nyc.gov/quarantine-isolation.
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