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Jak skorzystać z szybkiego badania bocznego przepływu NHS w kierunku koronawirusa 
(COVID-19). Szybkie badanie krążenia bocznego pokazuje wynik na gadżecie, który zawiera 
test. Istnieją osobne szczegóły dotyczące tego, jak wykonać test PCR, badanie, które jest 
wysyłane do laboratorium w celu uzyskania wyników. 
 

Sprawdź datę ważności przed wykonaniem badania. 
 
Szybkie badania przepływu bocznego mają dni ważności, więc wiesz, kiedy z nich korzystać. 
Nie korzystaj z przestarzałych testów. Użyj badania z pudełka, które jest jeszcze w day. 
 
Datę ważności można znaleźć z tyłu lub z boku opakowania, w którym dostarczono badanie. 
W przypadku znacznej utraty wzroku poproś dobrego przyjaciela lub krewnego o 
zlokalizowanie daty ważności. Zobacz też - WWW. 
 

 
 

Co zrobić z wyczerpanymi testami? 
 
Jeśli potrzebujesz pomocy w wykonaniu testu. Obejrzyj klip wideo i znajdź szczegółowe 
instrukcje przeprowadzania testu, składające się z prostych wersji do czytania i konwersji: 
GOV.UK: jak wykonać szybkie badanie na obecność COVID-19 w domu. Możesz zadzwonić 
pod numer 119 (bezpłatny zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), jeśli 
potrzebujesz dodatkowej pomocy.  
 
Możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji Be My Eyes, aby uzyskać pomoc wykwalifikowanego 
personelu NHS Test and Trace. Pobierz aplikację, przejdź do Specialized Assistance, a także 
wybierz NHS Test & Trace w kategorii Personal Health and wellness. Jeśli masz poważny 
ubytek wzroku, łatwiej będzie ci uzyskać pomoc w wykonaniu testu od dobrego przyjaciela 
lub członka rodziny. 
 
Prześlij opinię dotyczącą zestawu testowego lub uszkodzenia rekordu. Jeśli jakakolwiek część 
pakietu testowego jest uszkodzona lub jej brakuje, nie używaj jej. Będziesz musiał użyć 
innego zestawu do badań. Jeśli rzeczywiście zostałeś zraniony lub uzyskałeś odpowiedź przy 
użyciu zestawu testowego, zapisz to jak najszybciej. Dowiedz się, jak zgłosić uwagi dotyczące 
pakietu egzaminacyjnego lub zgłosić szkodę. 
 
 

https://wsse-poznan.pl/
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Kluczowe etapy wykonywania szybkiego badania przepływu bocznego. Szybkie testy 
przepływu bocznego wymagają:  
 

• wymaz z gardła i nosa. 

• tylko wymaz z nosa. 
 
Test, który masz, może różnić się od tego, który faktycznie wykonywałeś wcześniej, dlatego 
bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się ze wskazówkami przed przystąpieniem do 
badania. 
 
Przed pobraniem wymazu: 
 

• umyj ręce mydłem i wodą lub użyj środka dezynfekującego do rąk. 

• wyczyść, wyczyść, a także wysusz płaską powierzchnię, po czym nakreśliłeś wszystkie 
rzeczy w zestawie testowym. 

• jeśli badanie nie obejmowało wstępnie napełnionej rurki, napełnij rurkę podanym 
płynem. 

• umieść telewizor w tubie właściciela. 

• wydmuchaj nos. 

• ponownie umyj ręce lub użyj środka dezynfekującego do rąk. 

• Pobieranie wymazu. 
 
Jeśli twój test wymaga wymazu z gardła: otwórz szeroko usta, a także przetrzyj wacikiem oba 
migdałki (lub miejsce, w którym by się znajdowały) z tyłu gardła. Zrób to 4 razy z każdej 
strony. używając dokładnie tego samego wacika, wytrzyj wnętrze nosa zgodnie z instrukcją 
zestawu testowego.  
 
Jeśli twoje badanie wymaga wymazu z nosa, wystarczy: użyj wacika do oczyszczenia wnętrza 
nosa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zestawu do badań. 
 

 
 
Zakończenie testu: włóż końcówkę wymazówki do telewizora, tak aby znalazła się w płynie, a 
także obróć wymazówkę zgodnie z instrukcją zestawu do badania, a następnie zamknij 
wieczko. zebrać płyn z telewizora na pasek do badania. 
 
sprawdź czas oczekiwania w kierunkach, które obejmowały Twój zestaw badań. poczekaj na 
moment pokazany na twoich egzaminacyjnych kierunkach, przeanalizuj swój wynik. Nie 
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pozostawiaj go dłużej niż czas oczekiwania określony w wytycznych zestawu do badań, 
ponieważ może to wpłynąć na wynik. 
 

Pokryj swój wynik. 
 
Zgłaszaj swój wynik, niezależnie od tego, czy jest on negatywny, czy nieważny, za każdym 
razem, gdy wykonujesz szybki test krążenia bocznego NHS. 
 
Przeprowadzanie badania na kimś innym. Jeśli przeprowadzasz test na kimś innym, pomocne 
może być: 
 

• porozmawiać z nimi poprzez działania. 

• staraj się zachować spokój. 

• poproś o pomoc jeszcze jedną osobę. 
 
Jeśli Twój test wymaga wykonania wymazu z gardła innej osoby: 
 

• korzystać z latarni, aby zobaczyć ich migdałki. 

• oproś ich, aby głośno wypowiedzieli „ahhhhhhh”, abyś mógł zobaczyć ich migdałki. 
 
Przestań robić test, jeśli dana osoba jest zestresowana. Konieczne jest stosowanie 
oddzielnego zestawu badań dla każdej osoby. 
 
 

 


