
 

Mam dodatni wynik badania na 
COVID-19. Kiedy mogę udać się 
w podróż?
Jeśli masz objawy COVID-19, musisz bezpiecznie odizolować 
się w domu lub w hotelu na co najmniej 10 dni od ich 
wystąpienia. Objawy COVID-19 obejmują gorączkę, dreszcze, 
kaszel, duszność, trudności z oddychaniem, zmęczenie, bóle 
mięśni lub ciała, ból głowy, nową utratę smaku lub węchu, ból 
gardła, zatkanie nosa, katar, nudności, wymioty lub biegunkę. 
Wszelkie podróże zaplanowane na ten czas należy 
odwołać. Możesz podróżować po 10 dniach, jeśli gorączka nie 
wystąpi przez 24 godziny (bez zażywania leków obniżających 
temperaturę), a objawy ulegną złagodzeniu. 

Jeśli nie masz objawów COVID-19, musisz bezpiecznie 
odizolować się w domu lub w hotelu na co najmniej 10 dni po 
uzyskaniu dodatniego wyniku badania na COVID-19. Wszelkie 
podróże zaplanowane na ten czas należy odwołać.  
Jeśl w ciągu tych 10 dni rozwiną się u Ciebie objawy COVID-19, 
postępuj zgodnie z wytycznymi dla osób, które mają objawy.

Czy mogę udać się w podróż wcześniej, 
jeśli badanie zostanie powtórzone 
i uzyskam wynik ujemny?
Nie. Ujemny wynik drugiego badania nie zmienia czasu, po 
którym można podróżować. Musisz bezpiecznie odizolować 
się w domu lub w hotelu na co najmniej 10 dni po uzyskaniu 
dodatniego wyniku badania na COVID-19. Jeśli masz objawy, 
po wystąpieniu pierwszego objawu musisz zostać w domu lub 
w hotelu przez co najmniej 10 dni.

Mój wynik badania na COVID-19 jest 
ujemny, ale podróżuję z kimś, kto 
uzyskał wynik dodatni. Czy mimo to 
mogę udać się w podróż? 
Nie, nie możesz podróżować, a plany podróży musisz odłożyć 
na co najmniej 11 dni. 

Spędzenie co najmniej 10 minut w odległości do sześciu stóp 
(180 cm) od osoby, która uzyskała dodatni wynik testu na 
COVID-19 naraża na ryzyko zakażenia COVID-19. Aby chronić 
otaczające Cię osoby, musisz bezpiecznie odizolować się 
w domu lub w hotelu na 10 dni po ostatnim bliskim kontakcie 
z partnerem podróży. 

Jak mogę uzyskać bezpłatny pokój 
hotelowy, aby bezpiecznie się 
odizolować?
NYC Test & Trace Corps oferuje bezpłatne pokoje hotelowe 
dla osób, które muszą się bezpiecznie odizolować w Nowym 
Jorku, w tym dla osób odwiedzających miasto. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 212-COVID19  
(212-268-4319).

Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego 
ani dostawcy usług medycznych 
w mieście Nowy Jork. Jak mogę uzyskać 
pomoc medyczną?
Możesz zadzwonić pod numer 844-NYC-4NYC (844-692-4692), 
aby porozmawiać z dostawcą usług medycznych, bez względu 
na Twój status imigracyjny lub zdolność płatniczą. 

COVID-19  
A PODRÓŻE

 
Więcej informacji można uzyskać na stronie testandtrace.nyc  
lub dzwoniąc pod numer 212-COVID19.
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COVID-19 TEST

Sprawdź 
swoje wyniki. 
Wykonaj test 
na COVID-19 
bez ponoszenia 
kosztów.

Bezpiecznie
odizoluj się, aby
chronić innych i
zadbaj o siebie
w hotelu lub w
domu.

Odbierz telefon 
od osób 
odpowiedzialnych 
za śledzenie 
kontaktów, aby 
pomóc powstrzymać 
rozprzestrzenianie 
się COVID-19 w 
swojej społeczności.

TESTUJ ZADBAJ O 
SIEBIE

ŚLEDŹ

NYC Test & Trace Corps zobowiązuje się do ochrony prywatności i 
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i danych medycznych. Wszystkie 
uzyskane przez nas informacje są poufne i chronione zgodnie z Kodeksem 
Zdrowia miasta Nowy Jork. Osoby dzwoniące w imieniu Test & Trace Corps nie 
będą nikomu zadawały pytań dotyczących statusu imigracyjnego. 

CO MOŻESZ ZROBIĆ  
W WALCE Z COVID-19


