COVID-19:
ZAGROŻENIE WARIANTEM W TWOJEJ OKOLICY

ZRÓB TEST JUŻ TERAZ,
NIEZALEŻNIE CZY MASZ
OBJAWY, CZY NIE
Mniej więcej jedna osoba na trzy mająca Covid-19 nie ma żadnych objawów
i może nieświadomie rozprzestrzeniać wirusa.
Odegraj swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa swojemu sąsiedztwu –
zrób test.

CZYM SĄ MASOWE TESTY?
Masowe testy oznaczają zwiększoną ilość testów przeprowadzonych na
obszarze, w którym wskaźnik wirusa jest wyższy. Obejmują one również osoby,
u których nie występują objawy.
Masowe testy mogą pomóc w monitorowaniu tego, w jaki sposób wirus się
rozprzestrzenia.
Umożliwiają one osobom mieszkającym w rejonie, w którym wskaźnik wirusa
jest wyższy, przeprowadzenie testów bez konieczności dojazdu do punktu
wykonywania testów.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
•

Należy odebrać testy PCR z jednej z trzech lokalizacji wymienionych na
drugiej stronie tej ulotki - weź wystarczająco dużo zestawów testowych
dla wszystkich domowników.
• Przeprowadźcie testy w domu tak szybko, jak to możliwe.
• Zanieś wykonane testy w to samo miejsce, z którego zostały odebrane.
Gotowe! My upewnimy się, że zostaną one odesłane do laboratorium w celu
uzyskania wyników.
Wynik testu powinien zostać otrzymany w wiadomości email lub sms w ciągu
48 godzin.

ODBIERZ I ZWRÓĆ ZESTAWY TESTOWE W:

• REVIDGE FOLD UNITED REFORMED CHURCH • THE LODGE CORPORATION PARK
SHEAR BROW BB1 8DS

• CORPORATION PARK MAIN ENTRANCE
PRESTON NEW ROAD BB2 6AH

WEST PARK ROAD BB2 6DG

• CAR PARK ON CHARLOTTE STREET/
RANDAL STREET BB1 7EG

• BANGOR STREET COMMUNITY CENTRE
NORWICH STREET BB1 6NZ

PON - PT 8:00-18:30 ORAZ SOB-ND 10:00-16:00
Dziękujemy za pomoc i przeprowadzenie testów.
Więcej przeprowadzonych testów pomoże nam w lepszym zrozumieniu
nowego wariantu koronawirusa. Pomoże również zapobiec wprowadzeniu
dodatkowych obostrzeń w Blackburn with Darwen, takich jak lokalny
lockdown, czego, jak wiadomo, nikt z nas by nie chciał.

Co należy zrobić, jeżeli uzyska się wynik
dodatni testu
Jeżeli ktokolwiek z domowników uzyska dodani wynik testu, należy poddać
się izolacji domowej przez 10 dni.
Każda osoba, która musi poddać się izolacji może uzyskać wsparcie, w tym
wsparcie finansowe, jeżeli nie może pracować w domu.
Więcej informacji dostępne jest na stronie
www.blackburn.gov.uk/coronavirus/support-residents

Zostaną otwarte nowe lokalne centra szczepień
Odwiedź bit.ly/pennine-vac aby uzyskać więcej informacji oraz umówić się na
szczepienie. Musisz:
9 Mieć ukończone 38 lat
9 Mieć ukończone 18 lat oraz mieć schorzenie zwiększające ryzyko
9 Mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać, opiekować się lub pracować z osobą
mającą schorzenie zwiększające ryzyko
9 Być pracownikiem służby zdrowia lub opieki społecznej
9 Być jakimkolwiek opiekunem - pobierającym wynagrodzenie lub nie
(Potwierdzenie nie będzie wymagane, ponieważ opiekunowie nie
pobierający wynagrodzenia również się kwalifikują).

