
Dla osoby, która wykonała test na covid-19 (przypadek z podejrzeniem): 
 

• Masz pozostać w domu do czasu otrzymania rezultatu badania 
• Osoby wspólnie z Tobą zamieszkujące nie muszą odbywać kwarantanny. 
• Rezultat badania otrzymasz logując się na helsenorge.no 
• Podaj właściwy numer telefonu i adres mailowy na helsenorge i wybierz w 

ustawieniach sposób w jaki chcesz aby Helsenorge skontaktowało się z Tobą – 
możesz otrzymać powiadomienie na telefon lub mailem po nadejściu 
odpowiedzi.  

• Otrzymanie odpowiedzi na wykonany test zabiera około 2 dni ale w niektórych 
okresach może to potrwać dłużej (decyduje o tym to na ile Ahus jest obciążony 
zadaniami) 

• Jeśli minie więcej niż 3-4 dni bez uzyskania odpowiedzi - zadzwoń na oddział 
Pogotwia Ratunkowego na nr 116 117. 

• Jeśli nie posiadasz dostępu do helsenorge, powiadom centrum wykonywania 
testów a zadzwonimy do Ciebie żeby powiadomić o z wynikiu badania . 

 
Jeśli wynik jest pozytywny, otrzymasz telefon od zespołu zakaznego i AHK. 
 

• W przypadku odpowiedzi pozytywnej masz pozostać w izolacji. 
• Bedziesz po opieką gminy. Izolacja trwa minimum 8 dni i 3 dni po ustąpieniu 

objawów. 
• Osoby z Twoich najbliższych kontaktów będą na kwarantanie przez 10 dni od 

dnia następującego po ostatnim dniu styczności ze zródłem zakażenia 
koronawirusem 

• My prześledzimy Twoje najbliższe kontakty do 48 godzin zanim pojawiły się u 
Ciebie objawy 

• Osoby wspólnie zamieszkujące odbędą 15 dniową kwarantannę licząc od 
momentu kiedy pojawiły się u Ciebie symptomy (o ile nie ma dostępu do 
osobnego wc i sypialni i poza tym nie ma potrzeby kontaktowania się)  

• Odstępstwo od kwarantanny dotyczy osób, u których stwierdzono covid-19 
wykonując test w ciągu ostatnich 6 miesiecy.. 

 
W przypadku wyniku negatywnego: 
 
Pozostań w domu do czasu kiedy Twoj stan ogólny zdrowia jest dobry z minimalną 
ilością objawów (niektóre pozostałości objawów jak cieknący nos itp. jest OK) 
 
 
Szybkiego powrotu do zdrowia 😊😊 
Zadzwoń na oddział Pogotowia Ratunkowego na 116 117 lub do zespołu zakaznego 
do Kristin Halvorsen na nr 90995379 (tylko w dni powszednie) jeśli będziesz mieć 
pytania. 
 
 


