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Bezpłatny test antygenowy PoC

Każda osoba ma przynajmniej raz w tygodniu prawo do bezpłatnego 
testu antygenowego PoC w zalezności od dostępności.

Dlaczego dostępne są bezpłatne testy antygenowe PoC?

Dzięki testowi można wykryć niezauważalne zakażenie koronawirusem. Łańcuchy zakażeń 

są przez to wcześniej przerywane lub nawet możliwe do całkowitego uniknięcia.

Gdzie mogę się przetestować?

W powiecie Cloppenburg mogą się Państwo testować poza centrum powiatu w każdym 

mieście/gminie. Testy są oferowane przez lekarzy, apteki i podmioty trzecie takie jak 

organizacje pomocowe Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Joannitów. Listę znajdą 

Państwo na stronie internetowej powiatu pod adresem: www.lkclp.de

Kiedy mogę się testować?

Dla testów ustalane są stałe terminy, można je także uzgodnioć indywidualnie z instytucją 

je przeprowadzającą. Poza tym testy są oferowane także poza regularnymi godzinami 

otwarcia placówek oraz w weekendy (patrz strona internetowa).

Jak mogę udowodnić, że zostałem/-łam przetestowany /-a?

Po każdym teście otrzymują Państwo zaświadczenie o jego przeprowadzeniu.

Co się dzieje, gdy test jest pozytywny?

Gdy test antygenowy PoC jest pozytywny zawsze przeprowadza się test PCR w celu 

upewnienia się. Urząd ds. Zdrowia jest informowany o pozytywnym wyniku testu. Następnie 

w związku z pozytywnym wynikiem testu istnieje obowiązek kwarantanny. W idealnym 

przypadku w związku z wczesnym rozpoznaniem można zapobiec dalszym zakażenuiom i 

przerwać łańcuchy zakażenia.

Jak muszę się zachować, gdy wynik samodzielnego testu dostępnego w handlu 

detalicznym jest pozytywny?

Jeśli samodzielny test będzie pozytywny, należy przekazać informację na numer telefonu 

dla obywateli (04471/15-555) powiatu Cloppenburg. Państwo najszybciej jak to możliwe 

muszą zlecić badanie wymazu w laboratorium (test PCR) w celu sprawdzenia wyniku. 

Można je przeprowadzić przykładowo u lekarzy pierwszego kontaktu lub w punktach 

przeprowadzających testy.

Czym jest test antygenowy PoC?

Dzięki testowiPoint-of-care (PoC) – możliwe jest przeprowadzenie testów na koronawirusa, 

bez konieczności angażowania w to laboratorium. Wynik testu jest dostępny w przeciągu 

mniej niż 30 minut. W tym celu pobierany jest wymaz przez nos.


