Odczytywanie wyników –
szybki test kasetkowy (LFT)
IMIĘ I NAZWISKO:
DATA:

What did my
test show?
Negative

Co oznacza mój wynik?
Widoczna linia kontrolna „C” oznacza, że urządzenie zadziałało właściwie.
Nieobecność linii „T” oznacza negatywny wynik testu.
Negatywny wynik oznacza, że prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19
jest niskie.
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Należy zachować środki ostrożności, ponieważ niniejszy test nie jest tak
wrażliwy jak test PCR. Należy w dalszym ciągu stosować się do wszystkich
aktualnych wytycznych publicznej ochrony zdrowia.
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W obszarze kontrolnym
pojawiła się tylko linia
kontrolna „C”.

Pozytywny
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Linie kontrolne „T” i „C”
pojawiły się w obszarze
kontrolnym.

Nieprawidłowy lub
nieważny

C
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T
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Jeśli zauważysz symptomy choroby, zastosuj natychmiastową samoizolację i
poproś o test PCR zgodnie z wytycznymi publicznej ochrony zdrowia, dzwoniąc
na infolinię pod numer 0800 735 5566.

Widoczna linia kontrolna „C” oznacza, że urządzenie zadziałało właściwie.
Widoczna linia „T” oznacza pozytywny wynik testu.
Musisz udać się do domu i rozpocząć natychmiastową samoizolację wraz z innymi
członkami gospodarstwa domowego, których należy o tym powiadomić.
Zadzwoń na infolinię dotyczącą koronawirusa, aby umówić się na wizytę
domową w celu wykonania testu PCR.
Jeśli wynik testu PCR będzie negatywny, możesz wrócić do pracy, a członkowie
Twojego gospodarstwo domowego mogą przerwać samoizolację.
Jeśli wynik Twojego testu PCR będzie negatywny, możesz od razu wrócić
do Programu Testowania Grupowego na obecność Covid-19 (szybkie testy
kasetkowe).
Jeśli wynik testu PCR będzie pozytywny, musisz odczekać 28 dni od ostatniego
dnia izolacji, zanim będziesz mieć możliwość powrotu do programu Testowania
Grupowego na obecność Covid-19.

Nieobecność linii kontrolnej „C” oznacza, że Twoje urządzenie nie zadziałało
prawidłowo – test jest nieprawidłowy lub nieważny.
Możesz nadal normalnie pracować, ale musisz przeprowadzić kolejny szybki test
kasetkowy przy najbliższej możliwej okazji.

Linia kontrolna „C” nie
pojawiła się w obszarze
kontrolnym.

Uwaga: Test kasetkowy to dodatkowy środek ostrożności przeciwko transmisji Covid-19 wspierający działania publicznej
ochrony zdrowia. Negatywny wynik testu NIE OZNACZA jednoznacznie, że nie chorujesz na Covid-19. Stosuj się ściśle do
wytycznych publicznej ochrony zdrowia nawet po uzyskaniu negatywnego wyniku.
Jeśli masz pytania odnośnie wyniku, zadzwoń na infolinię dotyczącą koronawirusa pod numer 0800 735 5566.
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