
Co to jest Test na obecność Antygenu metodą Przepływu Bocznego? 

Test na obecność Antygenu metodą Przepływu Bocznego (LFT) wykrywa antygen 
koronawirusa, który jest wytwarzany przez organizm osoby zarażonej koronawirusem. Testy 
na obecność antygenu metodą przepływu bocznego są testami dla osób, które nie mają 
żadnych objawów (osoby bezobjawowe). Są to szybsze testy, które zazwyczaj dają wynik w 
przeciągu 30 minut i nie wymagają analizy laboratoryjnej. To jest właśnie ten test, który jest 
oferowany. 

https://metro.co.uk/video/animation-demonstrates-lateral-flow-test-works-2293752/?ito=vjs-
link 

Kto powinien poddać się testowi metodą przepływu bocznego? 

Testy te są przeznaczone tylko dla osób, które nie mają objawów COVID19. Testy są 
dobrowolne i bezpłatne. Poddanie się tym testom będzie oznaczało, że pomagasz chronić 
innych i będziesz mógł być bardziej pewny, że nie zarażasz nieświadomie innych ludzi. 

W jaki sposób mogę zarezerwować test? 

Aby zarezerwować test, należy odwiedzić stronę [LINK], gdzie będziesz musiał wybrać 
przedział czasowy na przeprowadzenie swojego testu.  

Gdzie mam się udać na test? 

Testowanie odbędzie się w Redditch Town Hall, Walter Stranz Square, Redditch B98 8AH 

Ile razy muszę zrobić test? 

Są one proste do zrobienia, a ty musisz poddać się jednemu testowi. 

Rząd Wielkiej Brytanii informuje, że testy metodą przepływu bocznego są bardzo dokładne, 
co oznacza, że tylko bardzo mała część osób, które nie mają koronawirusa otrzyma wynik 
pozytywny (fałszywie pozytywny). 

Jednak podczas przeprowadzania testów na skalę masową, ze względu na to, że jest 
testowanych tak wiele osób niewykazujących objawów, nadal istnieje możliwość uzyskania 
fałszywie pozytywnego wyniku. Dlatego też, jeśli uzyskasz pozytywny wynik Testu na 
obecność Antygenu metodą Przepływu Bocznego, będziesz musiał wykonać potwierdzający 
test PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy), aby upewnić się, że wynik jest prawidłowy. 

Na czym polega test? 

Testy te polegają na pobraniu wymazu z tylnej części gardła i nosa. Następnie członek 
personelu zleci jego analizę i poinformuje cię, jak i kiedy otrzymasz swój wynik.  

Jak długo trwa oczekiwanie na wynik mojego testu? 

Testy nie muszą być wysyłane do laboratorium, a wyniki są dostarczane w ciągu około 
godziny, w zależności od zapotrzebowania, więc nie będziesz musiał długo na nie czekać. 

W jaki sposób otrzymam swój wynik? 

https://intranet.royalholloway.ac.uk/students/202021-information-hub/reporting-and-supporting-covid-19-symptoms-cases/not-feeling-well-what-to-do%E2%80%A6.aspx
https://metro.co.uk/video/animation-demonstrates-lateral-flow-test-works-2293752/?ito=vjs-link
https://metro.co.uk/video/animation-demonstrates-lateral-flow-test-works-2293752/?ito=vjs-link
https://www.worcestershire.gov.uk/RedditchTesting


O swoich wynikach zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości tekstowej oraz 

otrzymasz wynik swojego testu z serwisu NHS Test and Trace (usługa Państwowej 
Służby Zdrowia Testowanie i Śledzenie) przez SMS w ciągu dwóch godzin.  

Co to znaczy, że mój test jest negatywny? 

Możesz nadal kontynuować swoją codzienną aktywność, dbając przy tym o zachowanie 
dystansu społecznego, zakrywając twarz w miejscach, gdzie jest to wymagane oraz 
regularnie myjąc ręce. 

Co się dzieje, gdy mój test jest negatywny, ale mam objawy koronawirusa? 

Jeśli masz objawy koronawirusa (COVID-19) zapoznaj się z wytycznymi NHS: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19. Powinieneś poddać się samoizolacji oraz zamówić 

normalny test PCR dzwoniąc pod numer 119 lub na stronie https://www.gov.uk/get-
coronavirus-test. 

Co to znaczy, że mój test jest pozytywny? Co powinienem zrobić? 

- Natychmiast poddaj się samoizolacji, poinformuj członków swojego gospodarstwa
domowego, aby uczynili to samo

- Umów się na przeprowadzenie testu potwierdzającego w ramach krajowego
programu testowania

- https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
- Jeśli wynik Twojego testu potwierdzającego jest pozytywny, razem ze swoim

gospodarstwem domowym musicie poddać się izolacji na okres 10 dni od daty
przeprowadzenia przez Ciebie LFT

- Jeśli wynik Twojego testu potwierdzającego jest negatywny, Ty i Twoje
gospodarstwo domowe możecie zakończyć izolację

Co to znaczy, że mój test jest nieważny? 

Prosimy wrócić do centrum testowego i poprosić o kolejny LFT, możliwe, że będzie 
konieczne pokazanie asystentowi zajmującemu się rejestracją testu z nieważnym wynikiem. 

Porady dotyczące podróży dla osób z wynikiem pozytywnym 

W momencie, gdy badana osoba otrzymuje pozytywny wynik testu, powinna ona zostać 
poinstruowana, aby:  

 Natychmiast wrócić do domu zakrywając przy tym twarz

 W miarę możliwości wrócić do domu własnym pojazdem lub pieszo czy na rowerze

 Jeśli powyższe opcje nie są możliwe do zrealizowania, poprosić członka swojego
gospodarstwa domowego o podwiezienie do domu

 Unikać transportu publicznego lub usług taksówkarskich

 Jeśli nie ma innej możliwości, zorganizować przejazd do domu taksówką, najlepiej
wyposażoną w szybę ochronną między pasażerem a kierowcą

 Bezobjawowe osoby kontaktowe osób z pozytywnym wynikiem powinny wrócić do
domu, tak jak normalnie. Jeśli u osoby kontaktowej pojawią się objawy, powinna ona
stosować się do tych samych zaleceń dotyczących podróży, co osoba z wynikiem
pozytywnym.

 Szczególnie ważne jest, aby przestrzegane były rządowe wytyczne dotyczące
higieny, w tym mycie rąk przed wyjazdem i podczas trwania pobytu w centrum
testowania.

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


Wybieram się za granicę i potrzebuję testu ‘fit to fly’ (zdolny do lotu). Czy może go 
stanowić owy test?  
 
Nie. 
 
Zanim zaczniesz planować swój wyjazd zapoznaj się ze wskazówkami i wytycznymi linii 
lotniczych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby dowiedzieć się jakie wymagania 
panują w kraju, do którego chcesz się udać. Niektóre kraje i linie lotnicze wymagają przed 
podróżą poddania się testowi. Dostęp do tych testów można uzyskać tylko prywatnie, a nie 
za pośrednictwem NHS czy Public Health (publiczna opieka zdrowotna).  
 
Dostęp do tych testów jest płatny (od £120 w górę), dlatego należy samodzielnie przeszukać 
Internet, aby sprawdzić zakres cen i ram czasowych dla testów i wyników. 




