
PRZECIWCIAŁA IgM
Jeśli w Państwa próbce krwi zostały wykryte przeciwciała wczesne (IgM), to wynik ten może oznaczać
obecność niedawno przebytego lub aktywnego zakażenia tym wirusem i wymaga weryfikacji badaniem
molekularnym. W tej sytuacji konieczne będzie pobranie wymazu z nosogardzieli, wykrywającego
materiał genetyczny wirusa, co pozwala na weryfikację aktywności zakażenia. Termin ten zostanie
podany Państwu telefonicznie (numery telefonów, pod które powinni Państwo zadzwonić znajdują się
na odwrocie ulotki) przez podmiot realizujący badanie w kierunki obecności przeciwciał. Prosimy o
spokojne oczekiwanie na jego wyznaczenie. Do czasu pobrania weryfikującego, prosimy o zachowanie
dystansu społecznego, używanie maseczek, unikanie zbiorowisk ludzkich. 
Jeśli nie mają Państwo objawów chorobowych prosimy o nie zgłaszanie się do szpitala.

SZYBKI TEST NA SZYBKI TEST NA COVID-19COVID-19

Test przechowywać w temperaturze 4 - 30°C. Nie zamrażać.
Przed użyciem, test należy umieścić w temperaturze pokojowej na 30 minut.

JAK WYKONAĆ TEST?

Pobranie krwi. W przypadku krwi żylnej lub osocza do "okienka" umieszczonego na dole testu i
oznaczonego wtłoczoną z boku literką "S" nanieść 10 mikrolitrów krwi. W przypadku krwi pobranej z
opuszka palca nanieść 20 mikrolitrów krwi (1 kropla).
Do tego samego "okienka" nanieść 60 mikrolitrów (3 krople) płynu dołączonego do testu.
Po 10 minutach dokonać odczytu. UWAGA! Nie opóźniać czasu odczytu (po 30 minutach od
wykonania testu odczyt może być rozmyty). Kontrolny prążek C musi pojawić się w każdym teście.
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DLA MIESZKAŃCÓW ŚWIERADOWA-ZDROJU

INTERPRETACJA UZYSKANEGO WYNIKU

TEST JEST BEZPŁATNY, DOBROWOLNY I ANONIMOWY



PROJEKT SFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Współpraca i wsparcie medyczne: NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.

Koordynator Projektu: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju 
ul. Dworcowa 1, tel. +48 75 71 36 482, e-mail: it@swieradowzdroj.pl 

Dziękujemy OSP Świeradów-Zdrój oraz sieci sklepów Lewiatan ze Świeradowa-Zdroju za pomoc.

PRZECIWCIAŁA IgM oraz IgG
Jeżeli w Państwa próbce krwi zostały wykryte przeciwciała wczesne i późne (IgM i IgG), przeciw
koronawirusowi SARS CoV-2 - wynik ten może oznaczać obecność przebytego lub aktywnego
zakażenia tym wirusem i wymaga weryfikacji badaniem molekularnym. W tej sytuacji, konieczne będzie
pobranie wymazu z nosogardzieli, wykrywającego materiał genetyczny wirusa, co pozwala na
weryfikację aktywności zakażenia. Termin ten zostanie podany Państwu telefonicznie (numery
telefonów, pod które powinni Państwo zadzwonić znajdują się poniżej), przez podmiot realizujący
badanie w kierunku obecności przeciwciał. Prosimy o spokojne oczekiwanie na jego wyznaczenie. Do
czasu pobrania weryfikującego, prosimy o zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek,
unikanie zbiorowisk ludzkich. 
Jeśli nie mają Państwo objawów chorobowych prosimy o nie zgłaszanie się do szpitala.

WYNIK POZYTYWNY - CO ZROBIĆ?

W tej sytuacji powinni Państwo skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Przychodnia NZOZ Uzdrowiska Świeradów w Goplanie
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. +48 75 78 20 745, +48 797 951 390

Przychodnia NZOZ Jo-Med
poniedziałki w godz. 15.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00, tel. +48 606 103 883

POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY WYKONANIU TESTU?

Tych z Państwa, którzy potrzebują pomocy przy wykonaniu testu na COVID-19, zapraszamy w dniach
21-23.12.2020 r., w godz. 11.00-14.00 do Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
"Stacja Kultury" przy ul. Dworcowej 1 w Świeradowie-Zdroju (wejście od strony peronu). W tych dniach
pracownicy Łużyckiego Centrum Medycznego z Lubaniu, pomogą Państwu wykonać test.

W celu umówienia terminu wykonania testu, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: +48 75 71 36 482.

Źródło: www.medicam.pl

PRZECIWCIAŁA IgG
Jeśli w Państwa próbce krwi zostały wykryte przeciwciałapóźne (IgG), to wynik ten, może oznaczać
obecność przebytego zakażenia tym wirusem i może świadczyć o odporności na to zakażenie. W
rzadkich przypadkach może również świadczyć o aktywnym zakażeniu SARS CoV-2 i dlatego wymaga
weryfikacji badaniem molekularnym. W tej sytuacji konieczne będzie pobranie wymazu z nosogardzieli,
wykrywającego materiał genetyczny wirusa, co pozwala na weryfikację aktywności zakażenia. Termin
ten zostanie podany Państwu telefonicznie (numery telefonów, pod które powinni Państwo zadzwonić
znajdują się poniżej), przez podmiot realizujący badanie w kierunku obecności przeciwciał. Prosimy o
spokojne oczekiwanie na jego wyznaczenie. Do czasu pobrania weryfikującego prosimy o zachowanie
dystansu społecznego, używanie maseczek, unikanie zbiorowisk ludzkich. 
Jeśli nie mają Państwo objawów chorobowych prosimy o nie zgłaszanie się do szpitala.


