Badanie przesiewowe pacjentów pod kątem obecności
koronawirusa (Covid-19)
Dlaczego jestem poddawany(-a) badaniom pod kątem koronawirusa?
Koronawirus, znany również jako Covid-19, jest przekazywany od między osobami przez bliski kontakt. Typowe
objawy to gorączka, kaszel i utrata węchu. Niektóre osoby mogą nie mieć objawów, ale nadal mogą zakażać
innych.
Wszyscy pacjenci są poddawani badaniu podczas przyjęcia do szpitala, bez względu na to, czy mają objawy
Covid-19, czy też nie. Badania są wykonywane w celu sprawdzenia, czy pacjent jest aktualnie zakażony, dzięki
czemu można podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pacjentom, personelowi i
odwiedzającym.
Kiedy i gdzie zostanę poddany(-a) badaniu?
W przypadku przyjęcia do szpitala badanie jest zazwyczaj wykonywane na oddziale. Jeżeli wynik badania będzie
negatywny, a pacjent będzie nadal przebywał w szpitalu, po 5 dniach badanie zostanie przeprowadzone
ponownie. Jest to spowodowane tym, że istnieje możliwość, iż wirus przechodził inkubację podczas przyjęcia
pacjenta do szpitala.
Jak przebiega badanie?
Z gardła i nosa pobiera się wymaz za pomocą wacika. Badanie jest bezbolesne, choć może być nieprzyjemne.
Trwa jednak tylko kilka sekund.
Kiedy dostanę wyniki?
Wymaz pacjenta zostanie przesłany do laboratorium, a wyniki będą dostępne za 2-3 dni. Jeśli pacjent został
wypisany przed zapoznaniem się z wynikiem, personel szpitala zadzwoni do pacjenta wyłącznie wtedy, kiedy
wynik będzie pozytywny. Jeśli w ciągu 4 dni pacjent nie otrzyma telefonu, można uznać, że wynik badania był
negatywny.
Co się stanie po wykonaniu badania?
Jeśli wynik badania będzie pozytywny, pacjent zostanie przeniesiony na wyznaczony oddział. Jeśli wynik
badania będzie negatywny, opieka nad pacjentem będzie kontynuowana w normalnym trybie.
Personel szpitala musi mieć na sobie wyposażenie ochronne: rękawice, fartuch, maskę i przyłbicę, nawet jeśli
pacjent nie ma żadnych objawów.
Co się stanie, jeśli mój wynik będzie negatywny i będę mieć kontakt z pacjentem, który uzyskał
pozytywny wynik testu na obecność wirusa?
Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiec narażeniu na kontakt z wirusem, chociaż jest to możliwe
podczas pobytu w szpitalu. Personel poinformuje pacjenta o kontakcie z innym pacjentem, którego później
stwierdzono Covid-19.
Jeśli pacjent przebywa w domu, zostanie o tym powiadomiony. W takim przypadku konieczna będzie izolacja
przez 14 dni. Krajowe wytyczne w tym zakresie znajdują się na poniższej stronie internetowej:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-forhouseholds-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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Jeśli pacjent nadal przebywa w szpitalu, przez 14 dni będzie miał sprawdzaną temperaturę oraz
wszelkie objawy.
Po wypisie pacjent musi pozostać w izolacji aż do upływu pełnych 14 dni od kontaktu.
Co mogę zrobić, aby chronić siebie i innych?
•
•
•
•
•

Zawsze miej przy sobie chusteczki i używaj ich podczas kaszlu i kichania. Następnie wyrzuć
chusteczkę do kosza na odpady i umyj ręce, albo użyj żelu odkażającego.
Często myj ręce wodą i mydłem, zwłaszcza po skorzystaniu z transportu publicznego.
Jeśli mydło i woda są dostępne, należy użyć żelu odkażającego.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękami.
Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które źle się czują.

ZAKRYWAJ NOS I USTA PODCZAS KASZLU I KICHANIA.
WYRZUĆ ZUŻYTĄ CHUSTECZKĘ.
MYJ RĘCE.

Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej ulotki lub otrzymanej usługi można przekazać na stronie
internetowej:
https:/www.cht.nhs.uk/contact-us/feedback/

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem tych informacji w innym formacie lub wersji językowej,
prosimy skontaktować się z nami, korzystając z ww. danych kontaktowych.

Nasze placówki są wolne od dymu nikotynowego oraz dymu z papierosów elektronicznych. Jeżeli
potrzebujesz pomocy w rzuceniu palenia, yorkshiresmokefree.nhs.uk może udzielić niezbędnego wsparcia.
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