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Wynik MOJEGO TESTU DO 
SAMODZIELNEGO WYKONANIA 
jest pozytywny 
– co mam teraz zrobić? 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Przeprowadzili Państwo test na koronawirusa SARS-CoV-2 do samodzielnego wykonania (bez 
nadzoru osób przeszkolonych) i wynik testu jest pozytywny.  
W dalszej części niniejszej informacji dowiedzą się Państwo, jakich zasad należy przestrzegać 
w przypadku pozytywnego wyniku testu. 

 
 
1. Należy potwierdzić swój wynik testu! 
 

• Niekiedy testy do samodzielnego wykonania wykazują fałszywie pozytywne wyniki. 
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu do samodzielnego wykonania, zgodnie 
z Rozporządzeniem dotyczącym izolacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2,  
są Państwo zobowiązani do niezwłocznego potwierdzenia wyniku wykonując test 
antygenowy (lub test PCR). W przypadku ograniczonych możliwości wykonania testu PCR 
należy w pierwszej kolejności wykonać szybki test antygenowy w punkcie testowym. 

• Zgodnie z aktualnie obowiązującymi federalnymi przepisami dotyczącymi testów mają 
Państwo prawo do wykonania testu potwierdzającego. Ten test jest dla Państwa bezpłatny. 

• W celu uzyskania w pierwszej kolejności potwierdzenia pozytywnego wyniku testu do 
samodzielnego wykonania za pomocą szybkiego testu antygenowego należy skontaktować się 
z punktem testowym. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Lekarzy Państwowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Badenii-Wirtembergii 
pod adresem www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte lub 
pod numerem telefonu 116 117. Listę aptek, które mają w ofercie testy, można znaleźć na 
stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem  
www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests. Często gminy również na swoich 
stronach internetowych publikują informacje o kolejnych punktach testowych. 

• Należy uprzednio poinformować punkt testowy o pozytywnym wyniku testu do 
samodzielnego wykonania. 

• Aby przeprowadzić test, można przerwać dobrowolną izolację domową. Należy przy tym 
stosować odpowiednie obowiązujące środki ochrony (zachowanie odstępu, medyczna maska 
ochronna zakrywająca usta i nos lub maska FFP2). 

 
  

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html
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2. Należy rozpocząć izolację! 
 

• W miarę możliwości zaleca się dobrowolną izolację w domu oraz, w możliwie jak 
największym stopniu, unikanie kontaktu z innymi osobami do czasu uzyskania 
potwierdzającego wyniku testu.  

• Obowiązek izolacji istnieje dopiero od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu 
antygenowego (wykonanego w punkcie testowym) lub pozytywnego wyniku testu PCR (w 
zależności od tego, który z testów Państwo wykonali).  

• Należy nosić maskę ochronną w przypadku kontaktu z pozostałymi domownikami. Należy 
regularnie wietrzyć wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu. Należy unikać bezpośredniego 
kontaktu z pozostałymi domownikami. 

• Przed wejściem do obiektów, takich jak na przykład domy opieki, szpitale czy szkoły, należy 
zapoznać się z obowiązującymi tam przepisami.  

• W przypadku wystąpienia objawów należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
rodzinnym lub pogotowiem ratunkowym (Tel.: 116 117)! 

 
 
3. Należy poinformować domowników! 
 

• W razie potrzeby należy poinformować wszystkich domowników, że wynik Państwa testu do 
samodzielnego wykonania jest pozytywny i że zostaną Państwo ponownie przebadani przy 
pomocy testu PCR.  

• Pozytywny wynik Państwa testu do samodzielnego wykonania nie skutkuje nałożeniem 
żadnych obowiązków w zakresie izolacji na Państwa domowników.  

• Obowiązek izolacji istnieje w odniesieniu do Państwa domowników dopiero od momentu, 
gdy uzyskają Państwo pozytywny wynik testu PCR lub pozytywny wynik szybkiego testu 
antygenowego (nie testu do samodzielnego wykonania). 

 
 
4. Więcej informacji 
 
Odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące testów oraz pytania, które mogą pojawić się w przypadku 
pozytywnego wyniku szybkiego testu antygenowego lub testu PCR na obecność koronawirusa 
SARS-CoV-2, można znaleźć pod adresem: 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/  
 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
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