Otrzymałeś pozytywny
wynik testu podczas wjazdu
do kraju?
Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19 w związku
z wjazdem do kraju, muszą odbyć izolację w domu. Jeśli nie jest to
możliwe, w niektórych przypadkach można ubiegać się o dobrowolny
pobyt w gminnym ośrodku izolacyjnym - pod warunkiem, że należy się
do grupy osób, którym taki pobyt jest oferowany.
Otrzymałem wynik pozytywny, co
dalej?

Wszystkie obowiązujące przepisy i wyjątki
znajdziesz na
coronasmitte.dk lub
en.coronasmitte.dk

W przypadku otrzymania pozytywnego
wyniku testu, podmiot wykonujący test
powiadomi o tym duńską Agencję ds. Bezpieczeństwa Pacjentów, która natomiast
skontaktuje się z Tobą w celu rozpoczęcia
działań mających na celu zidentyfikowanie łańcucha zakażeń oraz udzielenie
ogólnych instrukcji.
W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu na lotnisku, zostaniesz
wyprowadzony z lotniska przez specjalne
wyjście do punktu wykonywania testów
PCR w celu odbycia dodatkowego testu
PCR, który pomoże ustalić, czy chorujesz
na szczególną mutację wirusa.

Transport do ośrodka izolacyjnego
Po odbyciu dodatkowego testu PCR zostanie Ci zaoferowana możliwość transportu z punktu wykonywania testów do
miejsca odbycia izolacji - np. do domu.

Gdzie należy odbyć izolację?
Wiele osób decyduje się na odbycie izolacji w domu. W przypadku, gdy nie masz
możliwości zachowania odpowiedniej odległości od innych mieszkańców gospodarstwa domowego, np. przy niewielkich
rozmiarach mieszkania lub gdy dzielisz
gospodarstwo domowe z osobami znajdującymi się w grupie ryzyka, szczególnie
narażonej na poważny przebieg COVID-19,
może przysługiwać Ci dobrowolny pobyt

w gminnym ośrodku izolacyjnym poza
Twoim domem. Pobyt w gminnym ośrodku izolacyjnym przyznawany jest przez
gminę.
Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci możliwościach zadzwoń do gminy
lub odwiedź jej stronę internetową. Jeśli
nie mieszkasz w Danii, możesz zwrócić się
do gminy, w której przebywasz podczas
pobytu w kraju, aby dowiedzieć się więcej
o możliwościach przyznania dobrowolnego pobytu w ośrodku izolacyjnym.
Więcej o wytycznych dowiesz się na:
sst.dk/da/corona

Czy są wyjątki od obowiązku izolacji?
Osoby z pozytywnym wynikiem testu
na COVID-19 otrzymanym w związku z
wjazdem do kraju są objęte obowiązkiem
izolacji, nawet jeśli należą do grupy osób,
których w innym przypadku obowiązek
ten nie dotyczy.
Jeśli otrzymasz pozytywny wynik testu na
COVID-19 nie możesz również tymczasowo przerwać izolacji, niezależnie od ewentualnego uzasadnionego powodu. Jednakowoż izolacja może zostać przerwana
w celu odbycia koniecznego leczenia w
ośrodku zdrowia, w tym w celu odbycia
testu. W związku z powyższymi sytuacjami
powinieneś stosować się z obowiązującymi zaleceniami w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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