Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests
zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus
Zaświadczenie o pozytywnym lub negatywnym wyniku testu antygenowego
potwierdzającego obecność wirusa SARS-CoV-2

getestete Person/Osoba testowana:
…………………………………………………………………………….……………………………..
Name, Vorname/Nazwisko, imię

…………………………………………………………………………….……………………………..
Anschrift Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Land)
Adres głównego miejsca zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, państwo)

…………………………………………………………………………….……………………………..
ggf. Anschrift derzeitiger Aufenthaltsort/Ew. adres aktualnego miejsca pobytu

…………………………………………………………………………….……………………………..
Geburtsdatum/Data urodzenia

…………………………………………………………………………….……………………………..
Telefonnummer/Numer telefonu

…………………………………………………………………………….……………………………..
E-Mail-Adresse/Adres e-mail

Coronavirus Antigen-Schnelltest/Antygenowy szybki test na koronawirusa
Test/Test:

…………………………………………………………………………….………..
Name des Tests/Nazwa testu

Hersteller/Producent:

…………………………………………………………………………….………..
Herstellername/Nazwa producenta

Testdatum/Uhrzeit/
Data/godzina testu:

…………………………………………………………………………….………..

Test durchgeführt durch/
Test wykonał:

…………………………………………………………………………….………..
Name, Vorname/Nazwisko, imię

…………………………………………………………………………….………..
testende Stelle, Ort/jednostka testująca, miejscowość

Testergebnis/
Wynik testu:

negativ/
negatywny

positiv*
pozytywny*

……………………………………………………………………………………………………………….….……….…..
Datum/Stempel testende Stelle/Unterschrift/Data/pieczątka jednostki testującej/podpis
*Das Zeugnis zum Testergebnis wird bei einem positiven Testergebnis von der testenden Stelle an das örtliche Gesundheitsamt
weitergeleitet.
*W przypadku wyniku pozytywnego jednostka testująca przesyła potwierdzenie wyniku testu do miejscowego urzędu ds.
zdrowia (sanepidu).

Wichtige Hinweise bei positivem Testergebnis:
Istotne uwagi w przypadku wyniku pozytywnego:



Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich in häusliche Isolation zu begeben
(»Absonderung«). Ebenso sollen die Mitglieder Ihres Hausstandes sich
unverzüglich absondern.
Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder sonstigen
Notfällen.
Są Państwo zobowiązani niezwłocznie udać się na domową izolację
(„odosobnienie”). Także członkowie Państwa gospodarstwa domowego
winni niezwłocznie udać się na kwarantannę.
Mogą Państwo opuszczać mieszkanie lub dom wyłącznie w nagłych
przypadkach medycznych lub tym podobnych.

•

Lassen Sie einen PCR-Test zur Bestätigung des Verdachts auf eine Infektion mit
SARS-CoV 2 durchführen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über weitere Maßnahmen
für Sie selbst und Ihre Kontaktpersonen.
Prosimy wykonać test PCR potwierdzający podejrzenie zakażenia wirusem
SARS-CoV-2. Prosimy omówić z lekarzem dalsze środki obowiązujące Państwa
oraz osoby, z którymi się Państwo kontaktowali.

•

Nehmen Sie Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt auf. Das
Gesundheitsamt wird eine Isolierung mit einer Reihe von Verhaltensregeln und
Hygienemaßnahmen anordnen.
Prosimy skontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia
(sanepidem). Urząd ds. zdrowia (sanepid) zarządzi izolację oraz poinformuje
Państwa o zasadach zachowania i środkach higieny.

•

Informieren Sie Ihren Arbeitgeber, dass bei Ihnen ein positives Testergebnis
vorliegt.
Prosimy poinformować pracodawcę, że mają Państwo pozytywny wynik.

•

Beachten Sie die »Quarantäneregeln«!
Halten Sie die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln ein, um Ihre
Haushaltsangehörigen vor einer Ansteckung zu schützen:
 Abstand (halten Sie sich, wenn möglich, in einem separaten Zimmer auf)
 Hygiene,
 Tragen geeigneter Schutzmasken,
 regelmäßiges Lüften.

•

Prosimy przestrzegać „zasad kwarantanny”!
Prosimy przestrzegać najważniejszych zasad zachowania i higieny w
celu ochrony mieszkańców Państwa gospodarstwa przed zarażeniem:
 odstęp (jeśli to możliwe, proszę przebywać w oddzielnym pokoju),
 higiena,
 noszenie odpowiednich masek ochronnych,
 regularne wietrzenie.









Informieren Sie Ihre Kontaktpersonen der vergangenen 14 Tage über Ihre
mögliche Infektion. Schreiben Sie Ihre Kontaktpersonen auf! Bei Auftreten von
Beschwerden lassen Sie sich umgehend ärztlich beraten.
Prosimy poinformować osoby, z którymi kontaktowali się Państwo w
ciągu ostatnich 14 dni, o Państwa ewentualnym zarażeniu. Prosimy
zanotować osoby, z którymi mieli Państwo kontakt! W przypadku wystąpienia
dolegliwości prosimy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.



Die häusliche Isolierung beendet ausschließlich das zuständige
Gesundheitsamt nach festgelegten Kriterien. Die häusliche Isolierung endet auch,
wenn der nachfolgende PCR-Test negativ sein sollte.
Domowa izolacja zostaje zakończona wyłącznie przez właściwy urząd ds.
zdrowia (sanepid) zgodnie z ustalonymi kryteriami. Domowa izolacja kończy się
również, jeśli test PCR wykaże wynik negatywny.

Bitte beachten Sie darüber hinaus die Rechtsgrundlagen und Hinweise der Sächsischen
Staatsregierung (www.coronavirus.sachsen.de) bzw. Ihres Landkreises oder kreisfreien
Stadt.
Prosimy przestrzegać ponadto przepisów prawnych i uwag
(www.coronavirus.sachsen.de) lub Państwa powiatu lub miasta.

rządu

Saksonii

