Testy na coronavirus (COVID-19)

W przypadku pytań dotyczących coronavirus (COVID-19) prosimy dzwonić na całodobową gorącą linię ds.
coronavirus pod numer 1800 675 398.
Aby dowiedzieć się, gdzie możesz poddać się badaniu w kierunku coronavirus, zadzwoń na całodobową gorącą
linię ds. coronavirus pod numer 1800 675 398 lub odwiedź stronę https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-testedcoronavirus-covid-19.
Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza ustnego, zadzwoń najpierw pod numer 131 450, po czym poproś o połączenie
z gorącą linią ds. coronavirus lub o odwiedzenie z tobą witryny internetowej.
Więcej przetłumaczonych informacji możesz znaleźć pod adresem https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

Testy na coronavirus są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Wiktorii, w
tym dla studentów zagranicznych, osób ubiegających się o azyl oraz gości
zza granicy.
Test na coronavirus jest dla wszystkich bezpłatny. Obejmuje on osoby nieposiadające karty Medicare, takie jak
goście zza granicy, studenci zagraniczni, emigranci zarobkowi oraz osoby ubiegające się o azyl.
Jeśli pojawią się u ciebie objawy, możesz poddać się bezpłatnemu badaniu w następujących miejscach:
•

Klinika diagnostyczna ostrych schorzeń układu oddechowego (Acute Respiratory Assessment Clinic) w
kierunku coronavirus w szpitalu w stanie Wiktoria

•

Klinika diagnostyczna schorzeń układu oddechowego w społecznym ośrodku zdrowia (Community Health
Centre Respiratory Assessment Clinic)

•

Okienko obsługi kierowców (drive-through) kliniki w centrum handlowym

•

Regionalna klinika przyjmująca pacjentów bez wcześniejszej rejestracji (walk-through).

Kto powinien poddać się badaniu w kierunku coronavirus?
Powinieneś poddać się badaniu, jeśli pojawią się u ciebie jakiekolwiek z poniższych objawów:
•

Gorączka

•

Dreszcze

•

Kaszel

•

Ból gardła

•

Duszności

•

Katar

•

Utrata węchu

Powinieneś poddać się badaniu nawet wtedy, gdy objawy te są umiarkowane.
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Co stanie się po zgłoszeniu się na badanie?
Przed wykonaniem testu zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu tożsamości i podanie danych
kontaktowych. Jeśli nie posiadasz karty Medicare, prosimy o przyniesienie innego dokumentu tożsamości, np.
prawa jazdy, paszportu, karty zniżkowej na transport publiczny lub legitymacji ucznia/studenta. Wykonująca
badanie klinika nie potrzebuje znać statusu twojej wizy.
Materiał na badanie w kierunku coronavirus pobierany jest przez pielęgniarkę, lekarza lub innego pracownika
służby zdrowia. Pobiorą ci oni wymaz z gardła i z nosa. Trwa to około minuty.

Czy po pobraniu próbki na coronavirus muszę się poddać samoizolacji?
Jeśli masz objawy, lekarz lub inny pracownik medyczny poinformuje cię, że do czasu otrzymania wyniku badania
powinieneś poddać się samoizolacji. Oznacza to natychmiastowy powrót do domu i nie wychodzenie z niego do
czasu otrzymania wyniku.
Twój lekarz lub klinika, która wykonała badanie, skontaktują się z tobą, aby poinformować cię, czy wynik na
obecność coronavirus wyszedł dodatni, czy ujemny.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki?
Wyniki otrzymuje się zwykle w ciągu 1-3 dni od czasu pobrania próbki. Jeżeli badaniu poddawanych jest wielu
ludzi, oczekiwanie na wyniki może przedłużyć się do 5 dni.
Jeśli masz pytania na temat swojego wyniku, skontaktuj się z kliniką lub szpitalem, który pobrał próbki.
Jeśli próbkę pobrano w okienku obsługi kierowców kliniki w centrum handlowym, a czekasz na wyniki dłużej niż 5
dni, zadzwoń na całodobową gorącą linię ds. coronavirus pod numer 1800 675 398. Nasz zespół pomoże ci
uzyskać ten wynik. Kliniki w centrach handlowych nie mogą ci pomóc w uzyskaniu wyniku, prosimy więc w sprawie
wyników do nich nie dzwonić.
Zostaniesz zawiadomiony o wyniku nawet wtedy, gdy jest on ujemny. Jeśli twój wynik okaże się dodatni, ktoś z
Department of Health and Human Services skontaktuje się z tobą, aby zebrać dalsze informacje i poradzić ci, co
masz robić.

Aby otrzymać niniejszą publikację w dostępnym formacie, prześlij wiadomość na adres
poczty elektronicznej Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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