
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



Samoizolacja w domu

strona internetowa: healthysandwell.co.uk/covid
email: PHCovid19_Enquiries@sandwell.gov uk 
tel: 0121 569 2266

Jeśli otrzymałeś pozytywny wynik testu na koronawirusa lub 
masz objawy choroby, będziesz musiał się samoizolować. 
Przestrzegając kilku prostych zaleceń, możesz uniknąć 
przeniesienia wirusa na osoby, z którymi mieszkasz.
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Zalecenia dla osób, u 
których stwierdzono 

koronawirusa



Staraj się korzystać ze wspólnych 
przestrzeni, takich jak kuchnie i 
łazienki, gdy nikogo w nich nie 
ma. Jeśli nie jest to możliwe, 

załóż maskę na twarz i zachowaj 
odległość co najmniej 2 metrów.

Jak ograniczać rozprzestrzenianie się infekcji 
w domu?

 ☑ Często myj ręce wodą z mydłem, w tym przed 
dotykaniem twarzy (np. jedzenie/picie/palenie/ 
wapowanie) przez co najmniej 20 sekund.

 ☑ Jeśli nie masz dostępu do wody z mydłem, użyj żelu 
do dezynfekcji rąk.

 ☑ Podczas kaszlenia lub kichania zasłaniaj usta i nos 
chusteczką lub rękawem (nie rękami).

 ☑ Zużyte chusteczki natychmiast wyrzuć do kosza, a 
następnie umyj ręce.

 ☑ Czyść przedmioty i powierzchnie, których często 
dotykasz (takie jak klamki, czajniki i telefony), używając 
zwykłych środków czyszczących.

 ☑ Pamiętaj, aby zasłaniać nos i usta we wspólnych 
przestrzeniach.

 ☑ O ile to możliwe, otwieraj okna w pokoju, w którym 
przebywasz, oraz we wspólnych przestrzeniach.

 ☑ Jeśli masz zmywarkę, używaj jej do mycia i suszenia 
naczyń, sztućców lub innych rzeczy, z których 
korzystałeś, takich jak garnki lub patelnie.

Co należy robić?



Staraj 
się ściśle 

przestrzegać 
zaleceń i 
w okresie 

samoizolacji 
korzystaj z 
osobnego 

pokoju.

Czego nie należy robić?

 X Po skorzystaniu ze wspólnych przestrzeni, ważne 
jest, aby wyczyścić wszystkie powierzchnie, z którymi 
miałeś kontakt.

 X Pamiętaj, aby czyścić je po każdorazowym użyciu, np. 
wycierając wszystkie powierzchnie, których dotykałeś.

Szczególnie ważne jest, aby unikać rozprzestrzeniania 
się infekcji na osoby bardziej narażone na koronawirusa 

(m.in. osoby w wieku powyżej 70 lat, w ciąży lub 
z osłabionym układem odpornościowym).

Po skorzystaniu ze wspólnych przestrzeni, ważne 
jest, aby wyczyścić wszystkie powierzchnie, z 
którymi miałeś kontakt. Pamiętaj, aby czyścić 
je po każdorazowym użyciu, np. wycierając 
wszystkie powierzchnie, których dotykałeś.


