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Większość osób z zakażeniem COVID-19 choruje krótko, ma gorączkę, kaszl i ból gardła.  
U niektórych następuje utrata węchu i/lub smaku, inni mają trudności z oddychaniem. 
Wirus przenosi się przez kaszel lub kichanie oraz przez bezpośredni kontakt. Przed 
wyjściem z domu należy zakryć usta i nos – dzięki temu chronimy samych siebie 
i zapobiegamy rozprzestrzenianiu się choroby. Test na COVID-19 w postaci wymazu z  
nosa wykrywa konkretnego wirusa, który powoduje zakażenie COVID-19. 

Co oznacza dodatni wynik testu? 
Jeśli test w postaci wymazu z nosa dał wynik dodatni, oznacza to prawdopodobne zakażenie  
wirusem COVID-19.

Co oznacza ujemny wynik? 
Jeśli test w postaci wymazu z nosa dał wynik ujemny, oznacza to albo brak zakażenia wirusem COVID-19, 
albo zakażenie wirusem COVID-19 w sytuacji, w której test nie mógł wykryć wirusa. Nadal poszerzamy naszą 
wiedzę na temat wirusa COVID-19 i testu na jego obecność.

Co należy zrobić w przypadku dodatniego wyniku testu?
Należy pozostać w domu przez co najmniej dziesięć dni, przy czym przez ostatnie trzy dni nie powinna 
występować gorączka (bez zażywania leków przeciwgorączkowych, takich jak paracetamol lub ibuprofen), 
a objawy powinny ustępować. Jeżeli objawy się nasilają lub występują trudności z oddychaniem, należy 
zadzwonić pod numer 911. Nie ma potrzeby powtarzania testu po zmniejszeniu się lub ustąpieniu objawów, 
ponieważ test może być nadal dodatni po upływie czasu, w którym możliwe jest zakażanie.
Jeżeli ktokolwiek w Pana/Pani domu miał z Panem/Panią bezpośredni kontakt, powinien przez 14 dni 
monitorować temperaturę i zwracać uwagę na takie objawy jak gorączka, kaszel lub ból gardła. Takie osoby 
powinny unikać przestrzeni publicznych i transportu publicznego, a także nie kontaktować się z osobami w 
podeszłym wieku, z przewlekłymi chorobami lub osłabionym układem odpornościowym.

Co należy zrobić w przypadku ujemnego wyniku testu?
Jeżeli nie ma objawów, nie ma potrzeby izolacji domowej. Należy nadal kontynuować stosowanie zwykłych 
środków ostrożności, takich jak regularne mycie rąk i zasłanianie twarzy przy wychodzeniu z domu.
Jeżeli występują objawy, nawet jeśli wynik testu jest ujemny, należy pozostać w domu przez co najmniej 
dziesięć dni, przy czym przez ostatnie trzy dni nie powinna występować gorączka (bez zażywania leków 
przeciwgorączkowych, takich jak paracetamol lub ibuprofen), a objawy powinny ustępować. Jeżeli objawy 
się nasilają lub występują trudności z oddychaniem, należy zadzwonić pod numer 911. Jeżeli ktokolwiek w 
Pana/Pani domu miał z Panem/Panią bezpośredni kontakt, powinien przez 14 dni monitorować temperaturę 
i zwracać uwagę na takie objawy jak gorączka, kaszel lub ból gardła. Takie osoby powinny unikać przestrzeni 
publicznych i transportu publicznego, a także nie kontaktować się z osobami w podeszłym wieku, z 
przewlekłymi chorobami lub osłabionym układem odpornościowym.
W przypadku dodatkowych pytań należy się skontaktować ze swoim lekarzem prowadzącym. Osoby,  
które nie mają swojego lekarza prowadzącego, mogą zadzwonić do centrum kontaktowego  
NYC Health + Hospitals pod numerem 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).

Dbaj o zdrowie. Dbaj o bezpieczeństwo. 
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