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WYWIAD ODNOŚNIE
KONTAKTÓW: COVID-19

Masz objawy?
Zadzwoń do swojego
lekarza rodzinnego. Lekarz
skieruje Cię na test na
koronawirusa.

Czy twój wynik jest
pozytywny?
Lekarz przekaże Twoje
dane do centrum ds.
koronawirusa.

Podczas twojego
pobytu w domu,
skontaktujemy się z
osobami, z którymi
miałeś kontakt, lub
odwiedzimy ich, oraz
udzielimy porady.

Pracownik centrum
ds. wywiadów
odnośnie kontaktów
zadzwoni do Ciebie
lub odwiedzi Cię w
domu.

Zachowujemy
poufność.
Twoja tożsamość
pozostanie tajna.

Wspólnie zrobicie
listę Twoich
kontaktów: na 2 dni
przed wystąpieniem
pierwszych objawów
do czasu izolacji.

Przestrzegaj
obowiązujące zasady:
myj ręce, zachowuj
dystans i zostań w
domu.

ZADZWONIMY DO CIEBIE Z NUMERU 02 214 19 19 (LUB SMSEM: 8811)

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Więcej informacji na
www.info-coronavirus.be

CZY TWOJE DZIECKO

KORONAWIRUS

MOŻE IŚĆ DO SZKOŁY?

A DZIECI W PRZEDSZKOLU

Czy Twoje dziecko jest bardziej narażone
na zarażenie koronawirusem ? Należy to

TAK
Twoje dziecko zostanie w
domu.

omówić z lekarzem prowadzącym lub lekarzem CLB
(Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego).

NIE

Czy Twoje dziecko ma nagle 1
(lub więcej) z tych objawów?
•

Gorączka (38°i wyżej)

•

Kaszel lub problemy z oddychaniem

•

Przeziębienie ORAZ inne objawy takie jak ból

TAK

Twoje dziecko zostanie w
domu. Zadzwoń do lekarza
rodzinnego.

mięśni, silne zmęczenie, ból gardła, ból głowy
lub brak apetytu.
Dzieci mające tylko przeziębienie
mogą iść do szkoły.
.

NIE

Przeziębienie =
wydzielina z nosa
(nieważne jaki kolor),
ewentualnie z
kichaniem i krótkim
kaszlem

Czy Twoje dziecko przez ostatnie 2 dni
miało kontakt z osobą zarażoną?
•

kontakt z członkami

TAK

rodziny (dzieci i dorośli)
•

kontakt z innymi dorosłymi lub z
dziećmi powyżej 12 roku życia:
- dłużej niż 15 minut
- mniej niż 1,5 metra

Kontakt z dziećmi poniżej 12 roku życia nie szkodzi.

NIE

Twoje dziecko może iść do
szkoły!

Twoje dziecko zostanie w
domu.Zadzwoń do lekarza
rodzinnego.

Osoba zakażona

Ty
mniej niż 1,5 metra
dłużej niż 15 minut

KTO MUSI / NIE
MUSI ODBYĆ
KWARANTANNĘ?

= KWARANTANNA

Osoba zakażona

więcej niż 1,5 metra
dłużej niż 15 minut
LUB
Mniej niż 1.5 metra
Krótszej niż 15 minut
= KWARANTANNA

erpen
Antw

Osoba zakażona

Ty

= KWARANTANNA

Jeśli Twoje dziecko musi zostać w domu z powodu podejrzenia korony, powiadom szkołę.

WYWIAD DOTYCZĄCY KONTAKTÓW CHOREGO
Czy Twoje dziecko miało kontakt z osobą, która jest zarażona koronawirusem?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd.

Czy Ty oraz osoba, z którą
miałeś kontakt, poprawnie
nosiliście maseczkę?
Jeśli tak, jesteś bezpieczny
i nie musisz odbywać
kwarantanny.
Nawet w przypadku kontaktu
z osobą zakażoną.

Ty

Jeśli tak, pracownik CLB lub Flamandzkiego Centrum ds. Wywiadów dotyczących kontaktów
zadzwoni do Ciebie lub napisze smsa i poinformuje Cię o tym.
Czy Twoje dziecko jest zarażone? Jeśli tak, upoważniony pracownik Centrum ds. Wywiadów
dotyczących kontaktów zadzwoni do Ciebie lub napisze smsa i zapyta, z kim twoje dziecko miało
bliski kontakt w poprzednich dniach. (Pracownik dzwoni z numeru CLB, lub numeru 02/214.19.19
lub dostajesz sms z 8811.)
Osoby te zostaną poinformowane, iż miały kontakt z osobą zakażona, oraz otrzymają potrzebny do
wykonania testu kod.
Pracownicy szanują Twoją prywatność i nie przekażą nikomu twoiego nazwiska.

Więcej informacji: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoor-ouders www.info-coronavirus.be.

Niniejsza karta informacyjna powstała dzięki współpracy Logo Antwerpen
z Eerstelijnszone Voorkempen i placówkami CLB w regionie Voorkempen.
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Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem CLB.

KORONAWIRUS
A DZIECI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ I ŚREDNIEJ
Czy Twoje dziecko jest bardziej narażone
na zarażenie koronawirusem ? Należy to

CZY TWOJE DZIECKO
MOŻE IŚĆ DO SZKOŁY?

TAK
Twoje dziecko zostanie w
domu.

omówić z lekarzem prowadzącym lub lekarzem CLB
(Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego).

NIE

Czy Twoje dziecko przez ostatnie 2 dni
miało kontakt z osobą zarażoną?
•

kontakt z członkami

TAK

rodziny (dzieci i dorośli)
•

Twoje dziecko zostanie w
domu i zrobi test. Zadzwoń
do lekarza rodzinnego.

kontakt z innymi dorosłymi lub z
dziećmi powyżej 12 roku życia:
- dłużej niż 15 minut
- mniej niż 1,5 metra

Kontakt z dziećmi poniżej 12 roku życia nie szkodzi.

NIE

Czy Twoje dziecko ma nagle 1
(lub więcej) z tych objawów?

TAK

•

Gorączka (38°i wyżej)

•

Kaszel lub problemy z oddychaniem.

•
•

Pogorszenie węchu i smaku.
Przeziębienie ORAZ inne objawy takie jak
ból mięśni, silne zmęczenie, ból
gardła, ból głowy lub brak apetytu.

Dzieci mające tylko przeziębienie
mogą iść do szkoły.

NIE

Twoje dziecko zostanie w
domu. Zadzwoń do lekarza
rodzinnego. Lekarz zdecyduje
o tym, czy konieczne będzie
wykonanie testu.

Przeziębienie =
wydzielina z nosa
(nieważne jaki kolor),
ewentualnie z
kichaniem i krótkim
kaszlem

Twoje dziecko może iść do szkoły!

Osoba zakażona

Ty

KTO MUSI / NIE
MUSI ODBYĆ
KWARANTANNĘ I
ZROBIĆ TEST?

mniej niż 1,5 metra
dłużej niż 15 minut
= KWARANTANNA

Osoba zakażona

= KWARANTANNA

erpe

Antw

Osoba zakażona

Ty

= KWARANTANNA

Jeśli Twoje dziecko musi zostać w domu z powodu podejrzenia korony, powiadom szkołę.

WYWIAD DOTYCZĄCY KONTAKTÓW CHOREGO
Czy Twoje dziecko miało kontakt z osobą, która jest zarażona koronawirusem?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd.

Czy Ty oraz osoba, z którą
miałeś kontakt, poprawnie
nosiliście maseczkę?
Jeśli tak, jesteś bezpieczny
i nie musisz odbywać
kwarantanny.
Nawet w przypadku kontaktu
z osobą zakażoną.

więcej niż 1,5 metra
dłużej niż 15 minut
LUB
Mniej niż 1.5 metra
Krótszej niż 15 minut

Ty

Jeśli tak, pracownik CLB lub Flamandzkiego Centrum ds. Wywiadów dotyczących kontaktów
zadzwoni do Ciebie lub napisze smsa i poinformuje Cię o tym.
Czy Twoje dziecko jest zarażone? Jeśli tak, upoważniony pracownik Centrum ds. Wywiadów
dotyczących kontaktów zadzwoni do Ciebie lub napisze smsa i zapyta, z kim twoje dziecko miało
bliski kontakt w poprzednich dniach. (Pracownik dzwoni z numeru CLB, lub numeru 02/214.19.19
lub dostajesz sms z 8811.)
Osoby te zostaną poinformowane, iż miały kontakt z osobą zakażona, oraz otrzymają potrzebny do
wykonania testu kod.
Pracownicy szanują Twoją prywatność i nie przekażą nikomu twoiego nazwiska!

Więcej informacji: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoor-ouders www.info-coronavirus.be.

Niniejsza karta informacyjna powstała dzięki współpracy Logo Antwerpen
z Eerstelijnszone Voorkempen i placówkami CLB w regionie Voorkempen.

Versie 1. oktober 2020

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem CLB.

MUSISZ ODBYĆ
KWARANTANNĘ

KWARANTANNA
CO NALEŻY ROBIĆ?

in

Zostań w domu. Poproś kogoś o
zrobienie zakupów. Wychodź
do apteki lub sklepu tylko
wtedy, gdy to konieczne.

CO TERAZ?
Nie wpuszczaj nikogo do domu
i sam nie odwiedzaj innych.

Otwieraj okna.

Jeśli czujesz się chory,
skontaktuj się z lekarzem.
Zawsze zakładaj maseczkę
ochronną podczas kontaktu z
innymi.

Regularnie myj ręce.

Jeśli masz współlkatora,
spróbuj się jak najlepiej
odizolować. Korzystaj z innej
toalety, łazienki i sypialni,
jeśli to możliwe.

Więcej informacji na temat koronawirusa
znajdziesz na www.info-coronavirus.be lub
0800 14 689.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

KORONAWIRUS
Rozpoznaj objawy

Kaszel

Gorączka

Utrata
zapachu i
smaku

Problemy z
oddychaniem

ZZZ
Wodnista
biegunka

Ból
mięśni,
gardła lub
głowy

Przeziębienie

Zmęczenie

W PRZYPADKU TYCH OBJAWÓW ZADZWOŃ JAK NAJSZYBCIEJ DO SWOJEGO
LEKARZA (RODZINNEGO) I OD RAZU ZOSTAŃ W DOMU.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Więcej informacji na
www.info-coronavirus.be

