
UPORCZYWY 
KASZEL?
GORĄCZKA?
UTRATA  
SMAKU LUB 
WĘCHU?

ZOSTAŃ W DOMU.   
ZAMÓW TEST.
ZOSTAJĄC W DOMU MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.
Nikt z Twojego gospodarstwa domowego nie powinien wychodzić z 
domu, jeśli jakakolwiek osoba ma objawy. Dowiedz się, jak uzyskać test i 
jak długo się izolować na: nhs.uk/coronavirus



Od 24 lipca w Anglii będzie obowiązkowe zakrywanie 
twarzy w sklepach i supermarketach.

Nakaz zasłaniania nosa i ust dotyczy każdej osoby,  
która przebywa w środkach transportu publicznego, 
sklepach i supermarketach, chyba że jest ona zwolniona 
z tego obowiązku.

NOSZĘ MASKĘ, ŻEBY  
CIĘ CHRONIĆ.
PROSZĘ NOŚ SWOJĄ, 
ABY CHRONIĆ MNIE.

ZOSTAJĄC W DOMU MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.



Jeśli masz następujące objawy – nowy uporczywy 
kaszel, gorączka lub utrata węchu lub smaku –
powinieneś zrobić 2 rzeczy:

1.  Pozostać w domu (samoizolacja) przez 7 dni. Wszystkie 
osoby z Twojego gospodarstwa domowego muszą 
poddać się samoizolacji przez 14 dni od momentu 
pojawienia się Twoich objawów.

2.  Niezwłocznie powinieneś zamówić test. Możesz to 
zrobić wchodząc na stronę nhs.uk/coronavirus lub 
dzwoniąc pod 119, jeśli nie masz dostępu do internetu.

Dział NHS „Test and Trace” skontaktuje się z 
Tobą i powiadomi Cię o wyniku.  

ZAMÓW BEZPŁATNY TEST OD NHS I SPRAWDŹ, CZY NIE MASZ KORONAWIRUSA

Każdy, kto ma objawy koronawirusa 
(COVID-19) może otrzymać bezpłatny test i 
sprawdzić, czy jest zakażony.



Jeśli Twój wynik będzie pozytywny, będziesz musiał 
powiadomić NHS o wszystkich osobach, z którymi w 
ostatnim czasie miałeś kontakt.

Kiedy „Test and Trace” się z Tobą skontaktuje, będziesz im musiał 
podać dane wszystkich osób, z którymi miałeś kontakt od 
momentu pojawienia się Twoich objawów. Dzięki temu możesz 
powstrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń i pomożesz ratować 
życie innych.

Chcieliśmy Cię przy tym uspokoić – kontaktując się z podanymi 
przez Ciebie osobami nie podamy im Twojej tożsamości.

Razem możemy zapanować nad rozprzestrzenianiem 
się wirusa i chronić ludzkie życie.

Nie wychodź z domu. Sprawdź, jak zamówić test
na nhs.uk/coronavirus lub dzwoniąc pod 119

ZAMÓW BEZPŁATNY TEST OD NHS I SPRAWDŹ, CZY NIE MASZ KORONAWIRUSA

MASZ OBJAWY?  
CHROŃ SWOICH BLISKICH.


