
 

Leaflet 1. 

Starting from: have you been in close contact with someone who has the virus. 

 

Czy byleś w bliskim kontakcie z kimś zarażonym koronawirusem? 

Jeśli Twoje badania na koronawirusa okażą się pozytywne otrzymasz telefon z NHS ( Brytyjskiej 
Służby Zdrowia) z wiadomością o pozytywnym wyniku badań. 

W takim przypadku poprosimy Cię o listę wszystkich osób, które mogły się od Ciebie zarazić. Będą 
nam również potrzebne ich dane kontaktowe, ponieważ każda z tych osób będzie musiała być 
powiadomiona o potencjalnym ryzyku zarażenia i poproszona o pozostanie w kwarantannie 
domowej. Dzięki temu możemy zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa wśród naszych mieszkańców 
i zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego bardzo istotne będzie udostępnienie wszystkich niezbędnych 
danych kontaktowych. 

 

Jeśli znalazłeś się w bliskim kontakcie z osobą, u której stwierdzono koronawirusa, NHS powiadomi 
Cię o tym telefonicznie. 

Jeśli byleś w bliskim kontakcie z osobą zakażona koronawirusem istnieje ryzyko, że też masz wirusa 
nawet jeśli nie masz żadnych objawów. NHS wyjaśni Ci, co należy zrobić, niezbędna również będzie 
kwarantanna domowa. Musisz się stosować do wszystkich instrukcji i zaleceń które otrzymasz. 

Jeśli przebywasz w kwarantannie domowej i potrzebujesz pomocy z kupnem jedzenia, leków lub 
innych niezbędnych rzeczy, poproś o pomoc rodzinę, znajomych lub sąsiadów. 

Dowiesz się więcej na temat dostępnej pomocy odwiedzając naszą stronę internetowa: 

www.wolverhampton.gov.uk/stay-safe-be-kind. 

Dostępna jest również pomoc telefoniczna pod number tefonu: 01902 290240. 

 

Leaflet 2. 

Starting from: got symptoms, no matter how mild, get a test. 

 

Nawet jeśli masz łagodne objawy, sprawdź czy to nie koronawirus i poproś o test. 

W przypadku kiedy masz: 

Nowy uporczywy kaszel i wysoka temperaturę lub zmianę albo utrata węchu lub smaku. 

Musisz natychmiast wrócić do domu i rozpocząć kwarantanne domowa. To samo muszą zrobić tez 
wszyscy domownicy mieszkający z Tobą. 

Jak możesz poprosić o test: 

Zabukuj test przez stronę internetowa: 



www.wolverhampton.gov.uk/coronavirus. 

Jeśli nie masz internetu albo masz trudności w komunikowaniu się po angielsku możesz zadzwonić 
między 7.00 a 23.00 na number telefonu: 119. 

Jeśli masz problemy ze słuchem lub trudności z mową zadzwoń pod number telefonu: 18001 lub 
0300303 2713. 

Możesz poprosić o domowy zestaw testowy lub udać się do jednego z naszych ośrodków testowania 
typu: ‘drive through’. 

Ty jak również wszyscy domownicy, z którymi mieszkasz muszą pozostać w domowej kwarantannie 
dopóki nie dostaniesz wyników swoich badań. Będziesz poinformowany co robić następnie. 

 

Leaflet 3. 

Starting from: Stop the spread. 

Zatrzymaj rozprzestrzenianie się wirusa. 

To jak bezpiecznie będzie w naszej okolicy zależy od nas wszystkich. 

Unikaj wychodzenia z domu tak często jak jest to możliwe. 

Zachowaj bezpieczna odległość od wszystkich tych, z którymi nie mieszkasz. Bezpieczna odległość to 
2 metry. W przypadku jeśli jest to niemożliwe zachowaj odstęp conajmiej 1 metra. 

Ogranicz liczba ludzi, z którymi masz styczność lub bliski kontakt. 

Nos maskę ochronna lub zasłon twarz jakimś innym okryciem jeśli jesteś w miejscach publicznych. To 
uchroni innych od zarażenia się wirusem. 

Myj ręce regularnie mydłem przez conajmiech 20 sekund. To zabije wirusa jeśli miałbyś go na rękach. 

 

 

 

 

 

 


