
Łagodne objawy charakterystyczne dla koronawirusa  
Są nimi: dolegliwości związane z przeziębieniem, takie jak katar, nieżyt nosa, kichanie, ból gardła, 
kaszel, podwyższona temperatura ciała oraz nagła utrata węchu lub smaku.

Najpierw otrzymasz krótką informację, a następnie będziesz mógł porozmawiać z 
pracownikiem obsługującym telefon. Pracownik ten nie jest lekarzem.  Osoba ta nie udziela 
porad lekarskich oraz nie odpowiada na pytania z zakresu medycyny. 

Należy podać nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy oraz obywatelski 
numer ewidencyjny (nr BSN).  Pracownik udziela pomocy przy ustaleniu terminu badania. 
Potwierdzenie terminu wysyłane jest SMS-em oraz e-mailem. 

Udaj się w uzgodnionym terminie do miejsca przeprowadzenia testu. Zabierz ze sobą 
dowód osobisty oraz potwierdzenie terminu.

Po przeprowadzeniu testu należy bezzwłocznie udać się do domu.  Nie należy 
wychodzić z domu do momentu uzyskania wyniku. O wyniku testu zostaniesz jak 
najszybciej poinformowany telefonicznie. 

Czy dolegliwości się zwiększyły? Jeśli tak, to skontaktuj się z lekarzem rodzinnym. 

Przestrzegaj wskazówek wydanych przez pracowników. Za pomocą patyczka 
higienicznego pobiera się odrobinę śluzu z gardła i nosa.
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Przeprowadzanie testów w przypadku objawów charakterystycznych dla koronawirusa:  
Jak uzgodnić termin przeprowadzenia testu? 

Od 1 czerwca osoby z charakterystycznymi objawami mogą poddać się testowi na koronawirusa.  
W ten sposób kontrolujemy rozprzestrzenianie się wirusa i chronimy innych. 

Zostań w domu do momentu przeprowadzenia testu. 

Test jest bezpłatny. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Więcej informacji:  
rijksoverheid.nl/coronatest 

Czy należysz do grupy ryzyka lub jesteś poważnie chory?  
Czy masz na przykład wysoką gorączkę lub duszności?  
Jeśli tak, to zadzwoń do lekarza rodzinnego, lekarza prowadzącego 
leczenie lub skontaktuj się z punktem doraźnej pomocy lekarskiej.  
W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu należy zawsze 
dzwonić pod numer 112. 

Ustal termin w celu przeprowadzenia testu w pobliżu miejsca zamieszkania.   
Zadzwoń pod numer   0800-1202    Sprawdź swój obywatelski numer ewidencyjny (nr BSN).  
Numer BSN znajduje się w paszporcie, dowodzie tożsamości, prawie jazdy lub na odcinku wypłaty. 


