WYKONAŁEM DOMOWY
TEST I UZYSKAŁEM
POZYTYWNY WYNIK – CO
MUSZĘ TERAZ ZROBIĆ?
Drogi Obywatelu,
wykonałeś tzw. domowy test (bez nadzoru wykwalifikowanych osób) na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2 i uzyskałeś pozytywny wynik.
Poniżej wymieniono działania, jakie należy podjąć w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku
testu.

1. Potwierdź wynik testu!
•

Domowe testy czasami dają wynik fałszywie dodatni. Zgodnie z rozporządzeniem ws. koronawirusa
i samoizolacji istnieje obowiązek niezwłocznego potwierdzenia wyniku za pomocą bardziej
wiarygodnego testu PCR.
Osoby, które nie spełnią tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną.

•

Skontaktuj się z punktem testowania, aby potwierdzić pozytywny wynik domowego testu za pomocą
testu PCR. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Kassenärztliche Vereinigung BadenWürttemberg pod adresem https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/coronaanlaufstellen/corona-karte/ lub pod numerem telefonu 116 117. Wykaz aptek wykonujących szybkie
testy można znaleźć na stronie internetowej izby aptekarskie kraju związkowego
(Landesapothekerkammer) pod adresem https://www.lak-bw.de/service/patient/antigenschnelltests.html. Informacje o punktach testowania często zamieszczane są także na stronach
internetowych poszczególnych gmin.

•

Na wstępie poinformuj punkt testowania o pozytywnym wyniku domowego testu.

•

W celu wykonania testu PCR możesz przerwać dobrowolną domową samoizolację. Powinieneś jednak
przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa (dystans, maseczka medyczna) i w miarę
możliwości unikać korzystania z publicznych środków transportu.

2. Poddaj się samoizolacji!
•

O ile to możliwe, zaleca się dobrowolne poddanie się domowej samoizolacji oraz unikanie kontaktów
z innymi osobami do czasu otrzymania potwierdzenia wyniku w postaci testu PCR.

•

Poddanie się samoizolacji jest obowiązkowe dopiero od momentu uzyskania pozytywnego wyniku
testu PCR. Dopiero od tego momentu przysługuje również prawo do odszkodowania zgodnie z § 56
ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG).
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•

Podczas kontaktów ze współdomownikami noś maseczkę ochronną. Regularnie wietrz wszystkie
pomieszczenia w mieszkaniu. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze współdomownikami.

• W razie wystąpienia objawów skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoń
pod numer infolinii lekarskiej!

3. Poinformuj współdomowników!
• Unikaj bezpośredniego kontaktu.
• W razie potrzeby poinformuj wszystkich współdomowników, że uzyskałeś pozytywny wynik
domowego testu i zamierzasz poddać się potwierdzającemu testowi PCR.
• Pozytywny wynik Twojego domowego testu nie nakłada na Twoich współdomowników obowiązku
poddania się samoizolacji.
• Twoi współdomownicy są zobowiązani do poddania się samoizolacji dopiero od momentu, w którym
uzyskasz pozytywny wynik testu PCR lub pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego
przeprowadzonego w punkcie testowania.

4. Dodatkowe informacje
Odpowiedzi na pozostałe pytania można znaleźć na stronie:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-umcorona/faq-selbsttests/
Dalsze informacje na temat postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego
testu antygenowego przeprowadzonego przez wykwalifikowaną osobę trzecią można uzyskać również
w odpowiednim punkcie testowania.
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