
Chroń siebie.  
Chroń swoich bliskich.  
Pomóż zachować zdrowie 
i bezpieczeństwo NYC.
Każdy nowojorczyk odgrywa ważną rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-19. 
Podejmując trzy opisane poniżej kroki przy wsparciu NYC Test & Trace Corps, możesz ochronić 
siebie, swoich bliskich i całą swoją społeczność. Pomóż zachować zdrowie i bezpieczeństwo 
w mieście Nowym Jorku. 

Wykonaj test – dla własnego spokoju 
Możesz wykonać test na COVID-19 bez ponoszenia kosztów, aby poznać stan swojego zdrowia i dla własnego spokoju.  
Sprawdź, które placówki oferują również testy na obecność przeciwciał, aby dowiedzieć się, czy byłeś już zarażony(-a) wirusem. 
Testy są bezpieczne i poufne. W całym mieście działają setki placówek NYC Test & Trace Corps, w których wykonywane są testy. 

Wcześniejsze umówienie się nie jest wymagane. Wejdź na stronę nyc.gov/covidtest lub zadzwoń pod numer 212-COVID19,  
aby znaleźć najbliższą placówkę, w której można wykonać test.

Odbierz telefon – zatrzymaj rozprzestrzenianie się zachorowań 
Do osób, które uzyskają dodatni wynik testu lub były narażone na COVID-19, zadzwoni osoba z NYC Test & Trace odpowiedzialna 
za śledzenie kontaktów. Odbierz telefon, jeśli wyświetli się nazwa NYC Test+Trace, NYC Covid Test lub numer telefonu zaczynający 
się od kodu regionu 212. 

Osoba śledząca kontakty:

 � Zapyta o samopoczucie.

 � Zaoferuje zasoby, które pomogą w zadbaniu o zdrowie i bezpiecznym 
odizolowaniu się od innych.

 � Wyjaśni, jak długo należy pozostać w domu i z dala od innych osób.

W przypadku osób z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, osoba śledząca kontakty  
zapyta też o następujące kwestie:

 � Zada również pytania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogło dojść do zarażenia. 

 � Poprosi o nazwiska i dane kontaktowe wszystkich osób, z którymi miałeś(-aś) 
bliski kontakt, aby chronić takie osoby i zapobiegać rozprzestrzenianiu wirusa 
na innych.

Osoba śledząca kontakty:

 � Nie poprosi o podanie imienia i nazwiska lub numeru ubezpieczenia społecznego.

 � Nie poprosi o prywatne informacje finansowe lub dotyczące karty kredytowej.

 � Nie poprosi o uzyskanie dostępu lub załadowanie oprogramowania na Twój telefon, tablet lub komputer.

Możesz też poprosić o osobę dzwoniącą do Ciebie, aby podała Ci kod do wpisania do narzędzia „Validate My Tracer” 
(Uwierzytelnienie mojej osoby odpowiedzialnej za monitorowanie kontaktów) na stronie internetowej Test & Trace Corps.

Jeśli osoba śledząca kontakty nie będzie mogła skontaktować się z Tobą telefonicznie, być może będzie musiała przyjść 
osobiście, aby sprawdzić, jak się czujesz. Pokaże swoją kartę identyfikacyjną, aby potwierdzić, że pracuje dla NYC Test & Trace 
Corps jako osoba śledząca kontakty. 

Dbaj o siebie i innych – aby chronić swoich bliskich 
NYC Test & Trace Corps może pomóc osobom, u których zdiagnozowano COVID-19 lub które miały kontakt z kimś, kto uzyskał 
dodatni wynik, w bezpiecznym odizolowaniu się w hotelu lub domu.  

Pobyt w hotelu uczestniczącym w programie Dbaj o siebie i innych (Take Care) jest bezpłatny, bezpieczny i wygodny. 
Zapewniamy transport, posiłki, internet, telewizję kablową, wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej oraz nieograniczone rozmowy lokalne umożliwiające utrzymywanie kontaktów z bliskimi.

Więcej informacji można uzyskać  
dzwoniąc pod numer  
212-COVID19 (212-268-4319)  
lub na stronie testandtrace.nyc
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Co możesz zrobić  
w walce z COVID-19 
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Sprawdź  
swoje wyniki. 
Wykonaj 
test na 
COVID-19 bez 
ponoszenia 
kosztów.

Bezpiecznie 
odizoluj się 
od innych 
i zadbaj o 
siebie  
w hotelu lub 
w domu.

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

TESTUJ ZADBAJ O  
SIEBIE

MONITORUJ

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 
zadawały pytań dotyczących statusu imigracyjnego. 


