FAQ
Jak przebiega test ?
Test jest przeprowadzany przez przeszkolony personel farmaceutyczny. Badanie wykonywane jest w
oparciu o wymaz, pobrany od pacjenta z nosogardzieli.
Jak uzyskać wynik ?
Zaszyfrowany wynik otrzymasz e-mailem po 20 minutach. Ewentualnie możesz też odebrać wydruk ze
stacji testowej 20 minut po wykonaniu testu.
Co oznacza wynik testu ?
Wynik negatywny
Test antygenowy nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2, ale pokazuje stan w chwili pobrania wymazu,
który może ulec zmianie po upływie 24 godzin. Negatywny wynik testu oznacza, że
najprawdopodobniej nie będziesz zarażać w tym czasie. Nadal należy przestrzegać zasad AHA-L + A
(dystans, środki higieny, maseczka, wietrzenie pomieszczeń, aplikacja ostrzegająca o możliwym
kontakcie z osobą zakażoną). Jeśli wystąpią objawy przeziębienia, gorączka, biegunka lub wymioty,
należy poddać się izolacji i poinformować lekarza rodzinnego lub zadzwonić pod numer 116117, aby w
razie konieczności został przeprowadzony test PCR.
Wynik pozytywny
Pozytywny wynik sugeruje, że jesteś zarażony SARS-CoV-2 oraz zarażasz osoby w Twoim otoczeniu.
Wynik pozytywny uzyskany po przeprowadzeniu szybkiego testu antygenowego należy zawsze
potwierdzić testem PCR. W tym celu należy udać się na kwarantannę do domu i zadzwonić do lekarza
rodzinnego lub pod 116117. Zgodnie z ustawą o ochronie przed infekcjami ( IfSG), jesteśmy
zobligowani do przekazania Twoich danych do Urzędu ds. Zdrowia
Jakiego rodzaju testu antygenowego używamy ?
Używamy wyłącznie testów antygenowych wymienionych na oficjalnej stronie internetowej
Federalnego Instytutu Leków i Wyrobów Medycznych ( BfArM).

Kto pokryje koszty ?
Koszt w wysokości 19 € ponosisz sam.
Dla kogo jest przeznaczony szybki test antygenowy ?
Test jest przydatny, jeśli chcesz szybko uzyskać informację o tym, czy jesteś zarażony wirusem
SARS-CoV-2 i czy zarażasz osoby w Twoim otoczeniu. Wynik testu ukazuje Twój stan w momencie
pobrania wymazu, który w ciągu 24 godzin może ulec zmianie. Szybki test antygenowy jest pomocny,
jeśli planujesz spotkanie z rodziną czy przyjaciółmi albo wracasz do pracy po przerwie. Wykonanie
szybkiego testu antygenowy jest również wymagane przed wizytą w domu spokojnej starości.
Od jakiego wieku można przeprowadzić test ?
Test może być wykonany u osób w każdym wieku. Niestety dzieci bardzo różnie tolerują pobieranie
wymazu z jamy nosowo-gardłowej. Jeśli nie uda nam się przeprowadzić testu u Twojego dziecka,
otrzymasz zwrot pieniędzy.
Czy można skrócić okres kwarantanny po powrocie do domu ?
Przepisy zmieniają się regularnie. Proszę zasięgnąć informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
oraz na stronie merchweiler.de
Czy można podróżować mając szybki test antygenowy ?
Przepisy zmieniają się regularnie. Proszę zasięgnąć informacji u przewoźnika.

