
Pozytywny 
wynik testu – 
co teraz?

Jak zgłosić 
zakażenie w Urzędzie 
ds. Zdrowia?

www.landkreis-vechta.de

FAQ – Często 
zadawane pytania
Jakie zasady obowiązują mnie w okresie 
kwarantanny?
 · Nie wolno opuszczać swojej posesji
 · Nie wolno przyjmować gości
 · Należy ograniczyć kontakt z innymi członkami tego 

samego gospodarstwa domowego

Inne pytanie i szczegółowe 
odpowiedzi na nie można znaleźć 
na naszej stronie internetowej pod 
adresem www.landkreis-vechta.de 
(wystarczy zeskanować kod QR).

Możliwości testowania 
się w powiecie Vechta

Lista Centrów Testowania  
w powiecie Vechta dostępna jest pod 
adresem www.landkreis-vechta.de 
(wystarczy zeskanować kod QR).

Informacje ogólne:
Instytut Roberta Kocha (RKI) 
www.rki.de
Federalna Centrala Edukacji Zdrowotnej (BzGA)  
www.bzga.de

Wystarczy zeskanować kod QR, 
aby przejść do dolnosaksońskiego 
rozporządzenia w sprawie izolacji, 
dostępne jest ono także pod adre-
sem www.niedersachsen.de/corona.

Kontakt z Urzędem 
ds. Zdrowia
E-mail: gesundheitsamt@landkreis-vechta.de
Telefon dla mieszkańców: 04441 - 898 - 3333
www.landkreis-vechta.de
 
W przypadku złego samopoczucia proszę się 
skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym lub 
z pogotowiem ratunkowym: 116 117
 
Dziękujemy za współpracę i życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia. Zespół Urzędu ds. Zdrowia 
Powiatu Vechta

www.landkreis-vechta.de

Stan na: 01/2022



W przypadku zakaże-
nia koronawirusem 
SARS-CoV-2)
Jest Pan/i zobowiązany/a (w przypadku pozytywnego 
wyniku testu PCR)*:
 · do niezwłocznego udania się na kwarantannę domową
 · do niezwłocznego zgłoszenia zakażenia Urzędowi  

ds. Zdrowia w Vechcie online (w ciągu 24 h), jeżeli  
miejsce zamieszkania znajduje się w powiecie Vechta.

 · do przekazania Urzędowi ds. Zdrowia listy osób  
z Pana/Pani najbliższego otoczenia

 · do poinformowania osób z Pana/Pani najbliższego 
otoczenia o zakażeniu

Zgłoszenie do Urzędu ds. Zdrowia 
„Formularz zgłoszeniowy dla  
zakażonych (pozytywy wynik 
testu PCR)” na stronie  
www.landkreis-vechta.de lub za 
pośrednictwem kodu QR.

Otrzyma Pan/i:
 · potwierdzenie mailem (np. celem przedłożenia  

u pracodawcy)
 · informację o okresie obowiązywania kwarantanny
 · po zakończeniu kwarantanny zaświadczenia dla  

ozdrowieńca - pocztą

*zgodnie z dolnosaksońskim rozporządzeniem w sprawie izolacji

Zebranie Pana/Pani danych przez portal online jest 
warunkiem wysyłki zaświadczenia dla ozdrowieńca!  
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego skontaktuje 
się z Panem/Panią Urząd ds. Zdrowia (mailem).

 · 10 dni izolacji od dnia wykonania testu PCR
 · status osoby zaszczepionej nie ma wpływu 
na obowiązek izolacji

Zakażony

Informacje ogólne:
7 dni z testem PCR lub certyfikowanym 

szybkim testem

Pracownicy ochrony zdrowia:
7 dni TYLKO z testem PCR

Wykonanie testu i zwolnienie  
z kwarantanny jest możliwe, jeżeli przez  

48 h nie było objawów:

Kto ma status osoby z kontaktu?
!

Osoba z kontaktu

niezaszczepiona
(lub dwie dawki szczepionki / ozdrowieniec  

ponad 3 miesiące wstecz)

brak objawów

brak kwarantanny

objawy + pozytywny 
wynik szybkiego testu

pozytywny wynik 
testu PCR 
+ izolacja

po trzech dawkach/ zaszczepiony-ozdrowieniec
„niedawno“ podwójnie zaszczepiony / 

„niedawno“ ozdrowiały
 („niedawno“ = mniej niż 3 miesiące wstecz)

negatywny wynik testu 
+ własne dane kontaktowe + imię i nazwisko osoby 

zakażonej mailem do Urzędu ds. Zdrowia 
(gesundheitsamt@landkreis-vechta.de)

Ogólnie:
7 dni z testem PCR 

lub certyfikowanym 
szybkim testem

Test zwalniający jest możliwy, jeżeli 48 h bez objawów

Dzieci + młodzież do 18 
lat w przedszkolach  

i szkołach:
5 dni z testem PCR lub 

certyfikowanym
szybkim testem

10 dni kwarantanny od daty kontaktu

www.landkreis-vechta.de


