
COVID-19 i wirusy atakujące 
układ oddechowy 
Codzienne badania przesiewowe dla dzieci/uczniów/osób dorosłych.  
Rodzic / opiekun prawny może wypełnić w imieniu swojego dziecka.
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1. Czy masz którekolwiek z tych nowych lub pogarszających się objawów*? 
A) Jeden lub więcej:

Gorączka > 37,8°C  
i/lub dreszcze

Kaszel Problemy  
z oddychaniem

Całkowita lub częściowa  
utrata smaku/węchu

B) Dwa lub więcej: 

Ból gardła Ból głowy Uczucie dużego  
zmęczenia

Katar/ 
zatkany nos

Bóle mięśni/ 
stawów

Nudności/wymioty/ 
biegunka

Tak

Nie

2.  Czy w ciągu ostatnich 10 dni miałeś/miałaś dodatni wynik testu na COVID-19  
i wystąpiły u Ciebie objawy?

Jeśli odpowiedź na pytanie 1 lub 2 to „TAK”, 
to zostań w domu i zastosuj samoizolację Zastosuj dodatkowe środki**

Tak

Nie

3.  Czy masz tylko jeden objaw z pytania 1(B) CZY jakikolwiek z poniższych nowych lub 
pogłębiających się objawów?* 

• Ból brzucha   • Zapalenie spojówek   • Brak apetytu lub zmniejszony apetyt 

  Jeśli Twoja odpowiedź to „TAK”, to pozostań w domu do czasu, gdy Twój objaw 
ustępuje od 24 godzin (48 godzin w przypadku nudności/wymiotów/biegunki)  
i nie będziesz mieć żadnych nowych objawów

Tak

Nie

4.  Czy ktoś powiedział Ci, że powinieneś/powinnaś poddać się kwarantannie lub 
izolacji, bądź zostać w domu na, kwarantannie lub izolacji, nie chodzić do szkoły 
lub przedszkola? (np. lekarz, federalny strażnik graniczny, personel służby zdrowia)? 

  Jeśli odpowiedź brzmi „TAK” to pozostań w domu + postępuj zgodnie  
z otrzymanymi instrukcjami

Tak

Nie

5.  Czy powiedziano Ci, że miałeś/miałaś bliski kontakt z kimś, kto ma objawy LUB 
z kimś, kto miał dodatni wynik testu na COVID-19? 

  Jeśli odpowiedź to „TAK”, to zastosuj dodatkowe środki + jeśli wystąpią 
objawy*, od razu poddaj się samoizolacji

Tak

Nie

*Jeśli objaw jest związany z inną znaną chorobą, wybierz „Nie”. Jeśli objaw jest nowy, inny lub pogarsza się, wybierz „Tak”. Jeśli w ciągu  
48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 lub grypie pojawi się lekkie zmęczenie bądź ból mięśni lub stawów, wybierz „Nie”.  
**Stosowanie dodatkowych środków ostrożoności oznacza: noszenie dobrze dopasowanej maseczki w miejscach publicznych, unikanie  
aktywności wymagających zdjęcia maseczki oraz powstrzymanie się od odwiedzania osób lub miejsc o podwyższonym stopniu ryzyka.
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