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Przystępna instrukcja wykonywania testów PCR w domu

Jak zrobić  
w domu test PCR 
na koronawirusa 
(COVID-19)?
Przed przystąpieniem do wykonywania 
testu przeczytaj całą instrukcję
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Ten Przystępny przewodnik dotyczy tylko 
testu PCR – to jest test, który trzeba odesłać. 
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COVID-19 to choroba, 
która rozprzestrzeniła  
się na całym świecie.

Niektórzy ludzie podczas 
zakażenia wirusem COVID-19 
mogą czuć się bardzo źle.
 Inni ludzie mogą czuć się 
zupełnie dobrze.

Powinieneś/powinnaś 
wykonać test, ponieważ 
możesz mieć COVID-19.
Test pokaże, czy go masz, 
czy nie.

Dlaczego powinieneś/
powinnaś wykonać test  
na koronawirusa (COVID-19)
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Sprawdź, czy musisz zareje-
strować swój zestaw testowy

Możliwe, że zarejestrowaliśmy Twój zestaw 
testowy przed wysyłką.

Kiedy zamówisz zestaw testowy, wyślemy 
Ci wiadomość e-mail z informacją, czy Twój 
zestaw został już zarejestrowany.

Jeśli nie został zarejestrowany, musisz go 
zarejestrować. Wyjaśnimy, jak to zrobić.

Jeśli test został już zarejestrowany, 
po dostarczeniu na opakowaniu 
zewnętrznym będzie naklejka 
z napisem „Registered Kit”  
(Zestaw Zarejestrowany). 

Jeśli na Twoim zestawie jest taka 
naklejka, nie trzeba już go 
rejestrować.
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Jak zarejestrować swój 
zestaw testowy

Jeśli twój zestaw testowy nie 
został zarejestrowany, musisz go 
zarejestrować przed przystąpieniem 
do wykonywania testu.

Aby zarejestrować się online, wejdź 
na: www.gov.uk/register-home-test 
Jeśli nie możesz zarejestrować 
się online, zadzwoń na 119 a my 
zrobimy to dla Ciebie.

Będziesz potrzebować:
1.  identyfikatora swojego 

zamówienia - znajdziesz go
w e-mailu, który Ci wysłaliśmy.

2.  numeru pod kodem kreskowym
Royal Mail — jest on widoczny na
przedpłaconej etykiecie zwrotnej.

3.  numeru pod kodem kreskowym
zestawu testowego — znajduje
się na pierwszej stronie instrukcji
obsługi, a także na plastikowej
probówce, przezroczysta torba
i pudełko zwrotne.

https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test
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30
minutes

Test można wykonać samemu lub 
poprosić kogoś o pomoc.

Wykonanie testu trwa około 
30 minut.

Nie jedz ani nie pij przez 
30 minut przed testem. 

Po wykonaniu testu trzeba odesłać 
go do nas.
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WykonajWykonaj
I odeślij  I odeślij  
testtest

PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX

Możesz nadać go w priorytetowej 
skrzynce pocztowej (priority 
postbox) lub poprosić kogoś 
innego o nadanie go.

Jeśli jest to dla Ciebie trudne, 
możesz poprosić by kurier 
odebrał test od Ciebie z domu.

Musisz go zwróci tego samego 
dnia kiedy wykonasz test.
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Najbliższą priorytetową skrzynkę 
pocztową i godzinę, do której trzeba 
nadać przesyłkę możesz znaleźć  
na stronie Royal Mail: 
www.royalmail.com/services-near-you

Można także zadzwonić do nich 
pod numer 0345 266 8038  
od poniedziałku do piątku,  
od 8.00 do 18.00.

Połączenie może być płatne.  
Cenę połączenia można sprawdzić 
na stronie GOV.UK:  
www.gov.uk/call-charges

Musisz znać swój pełny adres, 
włącznie z kodem pocztowym. 
Jeśli nie znasz tych informacji, 
poproś kogoś, aby je dla  
Ciebie spisał.

Jak znaleźć priorytetową skrzynkę 
pocztową lub zamówić kuriera

https://www.royalmail.com/services-near-you#/
https://www.gov.uk/call-charges
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Jeśli nie możesz dotrzeć do prioryte-
towej skrzynki pocztowej, możemy 
wysłać kuriera, który odbierze  
zestaw testowy z Twojego domu.

Może tak być ponieważ:

•  jest za daleko, by dojść
do niej pieszo

•  źle się czujesz i musisz zostać
w domu

•  Kazano ci się chronić lub izolować,
więc nie możesz wyjść z domu

Jeśli potrzebujesz kuriera, 
zadzwoń do nas pod nr 119. 
Musisz zadzwonić do nas dzień 
przed wykonaniem testu.

Twój test zostanie odebrany między  
8.00 a 16.00 w dniu wykonania testu.

Nie możemy zapewnić dokładnej godziny.
Musisz wykonać test przed 8 rano.
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COVID-19 
Home test instructions

PCR Test Kit Guide

TC2295 SEPT 21

Name:Test kit barcode:

This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.  
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it. 
Keep this booklet as a record of your test.

• Read these instructions carefully before you start.

• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.

• Your details have been linked to this test kit.  It should not be taken by 
anyone else.

• This booklet is available online and in other formats including 
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.

Before you start

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before 
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

30 
mins

Test jest szybki i bezbolesny. 
Wymaga pobrania wymazu  
z migdałków i nosa.

Wymazówkę należy następnie 
włożyć do małej probówki  
i odesłać do nas.

Możesz obejrzeć film, jak 
wykonać test wymazowy: 
www.gov.uk/pcr-home-test

O teście

https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home
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Co zawiera zestaw testowy

Rzeczy, których potrzebujesz do wykonania 
testu, znajdują się w torbie. Jest to tzw. 
zestaw testowy.

Zanim zaczniesz, należy:

1. znaleźć płaską powierzchnię jak np. stół

2. opróżnić ją, a następnie wyczyścić

i wytrzeć do sucha

3. umieścić zawartość zestawu testowego

na tej powierzchni

Jeśli czegoś brakuje lub coś wygląda 
nieprawidłowo zadzwoń do nas pod nr 119 
wyślemy Ci wówczas nowy test. Wykonaj test, 
gdy otrzymasz nowy zestaw testowy.



W zestawie testowym powinno być 6 rzeczy.
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Wymazówka w opakowaniu.
Wymazówka to patyczek  
z miękką bawełnianą  
końcówką na jednym końcu.

Plastikowa probówka, 
w której znajduje się 
niewielka ilość płynu.

Mała przezroczysta 
torebka.

Biała podkładka 
z miękkiego materiału.

Pudełko do odesłania 
testu do nas.

Plomba bezpieczeństwa, 
do zabezpieczenia pudełka. 
Naklej plombę dopiero 
kiedy przesyłka będzie 
gotowa do wysłania.
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20
sekund

Wydmuchaj nos w chusteczkę. 
Wyrzuć chusteczkę do kosza.

Umyj ręce mydłem i wodą  
lub środkiem dezynfekującym 
przez 20 sekund.

Odkręć zatyczkę z plastikowej 
probówki i połóż ją na stole.

Upewnij się, że trzymasz 
probówkę w pozycji pionowej, 
aby mieć pewność, że się nie 
przewróci możesz włożyć ją  
do kubka lub szklanki.

Przygotowanie do testu
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OTWÓRZ

Otwórz opakowanie z 
wymazówką od strony patyczka 
i starannie pobierz wymaz.

Upewnij się, że trzymasz za sam 
koniec patyczka.

Nie pozwól, aby końcówka 
wacika dotknęła czegokolwiek 
innego, ponieważ może to 
zaburzyć wynik.
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Spójrz w lustro, otwórz usta 
i znajdź swoje migdałki.

Twoje migdałki to miękkie 
części po obu stronach  
z tyłu gardła.

Dla niektórych jest to dość 
trudne. Możesz poprosić kogoś 
o pomoc.

Jeśli nie masz migdałków, 
musisz zrobić wymaz z miejsca, 
w którym były kiedyś.

Jak wykonać wymaz 
z migdałków
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4 x 4 x

Może wywołać to dość dziwne 
uczucie, ale będzie bezbolesne.

Jeżeli nie możesz pobrać 
wymazu z migdałków,  
możesz zamiast tego pobrać 
wymaz z nosa.

Na następnej stronie 
wyjaśnimy, jak to zrobić.

Nie pozwól, aby końcówka 
wacika dotknęła czegokolwiek 
innego, ponieważ może 
to zaburzyć wynik.

Łagodnie pocieraj wymazówką 
o migdałki. Potrzyj każdy
migdałek 4 razy.
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Teraz użyj tej samej wymazówki, 
aby pobrać wymaz z nosa.

Jeśli masz kolczyk w nosie lub 
leci Ci z nosa krew pobierz 
wymaz z drugiego nozdrza.

Jeśli masz kolczyki w obu nozdrzach, 
wyjmij kolczyk z jednej strony 
i pobierz z niej wymaz.

Jak pobrać wymaz z nosa
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10 x

Przestań, gdy poczujesz, 
że wciska się w nozdrze.

Powoli obróć wymazówkę 
w nozdrzu 10 razy.

Jeśli nie pobierasz wymazu 
z gardła, musisz pobrać wymaz 
także z drugiego nozdrza.

Włóż wymazówkę do nozdrza 
i delikatnie popchnij do góry.
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20 
sekund

Włóż wymazówkę do probówki 
z tworzywa sztucznego. Miękka 
bawełniana końcówka powinna 
zanurzyć się w płynie na dnie.

Odłam patyczek wymazówki tak, 
aby bez zaginania mieścił się 
w probówce.

Nakręć z powrotem zakrętkę 
probówki i sprawdź, czy jest 
prawidłowo założona. 

Umyj ręce mydłem i wodą 
przez 20 sekund.  
Alternatywnie możesz użyć 
środka do dezynfekcji rąk.

Co trzeba zrobić dalej
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Jak spakować swój zestaw 
testowy

Włóż białą podkładkę 
i probówkę ze sztucznego 
tworzywa do przezroczystej 
torebki.

Delikatnie wyciśnij z torebki 
powietrze.

Oderwij pasek na górze 
torebki, złóż go i zaklej.

Złóż pudełko do odesłania 
testu do nas. Są tam instrukcje 
wydrukowane na pudełku, 
które wyjaśniają, jak to zrobić.



PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX
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Teraz nadaj zestaw testowy 
w skrzynce lub poczekaj, 
aż odbierze go kurier.

Jeśli samodzielnie nadajesz 
zestaw, musisz użyć  
priorytetowej skrzynki 
pocztowej. 

Upewnij się, że nadasz 
przesyłkę, przed godziną 
ostatniego odbioru przesyłek. 

Zamknij pudełko i zaklej  
je plombą zabezpieczającą.

Włóż przezroczystą torebkę 
z użytą wymazówką do pudełka.
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1 2
Wyniki powinny być dostępne 
po 2 dniach, ale może to zająć 
nieco dłużej.  

Kiedy otrzymasz wyniki

Wyniki testu otrzymasz 
SMS-em i e-mailem.

Możesz też zapytać o wyniki 
dzwoniąc pod nr 119: 
•  jeśli nie korzystasz z poczty

e-mail ani telefonu komórkowego
•  jeśli nie otrzymasz wyników

po 5 dniach

Należy zostać w domu,  
do czasu otrzymania wyników.
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Jeśli wynik jest negatywny,  
oznacza to, że prawdopodobnie 
nie masz COVID-19. 

Możesz spotykać się z ludźmi 
i wychodzić z domu.

Jeśli wynik jest pozytywny,  
oznacza to, że prawdopodobnie 
masz COVID-19. 

Jeśli po wykonaniu testu poczujesz się 
gorzej i Twój stan nie poprawi się w ciągu 
7 dni, odwiedź NHS 111 online na  
www.111.nhs.uk albo zadzwoń pod nr 111.

https://111.nhs.uk/
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Pomoc i poradę w kwestii testu, 
możesz otrzymać dzwoniąc pod 
nr 119 od 7:00 do 23:00. 

Jeśli po 7 dniach czujesz się gorzej 
lub nie ma poprawy lub czujesz się 
bardzo źle, skontaktuj się NHS 111 
w dowolnej chwili.

Wszystkie połączenia są bezpłatne 
z dowolnego telefonu. W sytuacji 
awaryjnej zadzwoń pod nr  999.  

Możesz skorzystać z bezpłatnej 
aplikacji Be My Eyes, aby uzyskać 
pomoc przeszkolonego personelu 
NHS obsługującego program Test 
and Trace (Testuj i Śledź). 

Pobierz aplikację, przejdź do sekcji 
Pomoc specjalistyczna (Specialized 
Help) i wybierz NHS Test and Trace 
w kategorii Zdrowie osobiste 
(Personal Health).

Więcej informacji na temat COVID-19 
można znaleźć na naszej stronie  
internetowej: nhs.uk/coronavirus

Gdzie można uzyskać pomoc 
i porady dotyczące COVID-19

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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