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Szanowni Państwo, 
 
w związku z posytywnym wynikiem szybkiego antygenowego testu  istnieje u Państwa  podejrzenie 
zachorowania na Koronewirus /Covid-19/. 
 
W związku z tym zalecona jest Państwu  i wspólmieszkańcom  domowa izolacja (kwarantanna). Jej 
początek zaczyna się,  zgodnie z zarządzeniem o kwarantannie w województwie NRW w momencie 
otrzymania  posytywnego, szybkiego antygenowego testu. Czas kwarantanny zależny jest od wyniku 
w krótkim czasie przeprowadzonego  testu PCR, który można zrobić u lekarza rodzinnego. 
 
Po wyniku testu PCR otrzymacie Państwo drogą pocztową z  Wydziału Zdrowia zaświadczenie m.n 
o długości kwarantanny, które będziecie Państwo mogli przedłożyć u pracodawcy. 
 
Zasady zachowania 
 W związku z podejrzeniem  o chorobie, konieczne jest zachowanie szczególnych reguł ostrożności  
wszystkich członków rodziny we wspólnym mieszkaniu: 
 

- w kontakcie z członkami rodziny powinni Państwo i czlonkowie rodziny zachować odstęp  1,5 
m i nosić maskę zaslaniającą usta i nos. 

- Powinni Państwo odizolować się od reszty wspólmieszkańców w pokojach jednoosobowych. 
- Dbajcie Państwo o regularne wietrzenie pomieszczeń. 
- Korzystajcie z kuchni,  łazienki i innych pomieszczeń wspólnego użytku nie częściej jak jest 

to konieczne. 
- Spozywajcie posilki o różnych porach i oddzielnie. 
- Zwracajcie uwagę na te tzw. AHA + L reguły / odstęp, higiena, maski, wietrzenie 

pomieszczeń) 
 
Podczas kwarantanny prosimy Państwa i osoby zamieszkałe z Państwem o prowadzenie ankiety 
objaw Koronawirus. 
 
Do tego należy mierzenie temperatury 2x  rano i wieczorem i notowanie wyniku. Jeżeli stwierdzą 
Państwo u siebie oznaki grypy: (gorączka, kaszel,katar,złe samopoczucie, osłabienie, brak 
powietrza) skontaktujcie się w natychmiastowym trybie z lekarzem rodzinnym.  W przypadku 
zamknięcia przychodni i w czasie weekendu proszę kontaktować się  z numerem telefonu 116 117. 
Poza tym zobowiazani jestescie Państwo do poinformowania Wydziału Zdrowia o objawach 
Koronawirus pod nr.tel:02821 594 950 albo drogą mailową na adres: kontakt-ov@kreis-kleve.de 
 
Posytywny wynik testu PCR: dalsza kwarantanna dla Państwa i osób z którymi mieli Państwo 
kontakt (również kontakty w mieszkaniu). O dalszym postępowaniu poinformuje Państwa 
telefonicznie Wydział Zdrowia. 
 
Negatywny wynik Testu PCR: zniesiesie kwarantanny. 
 
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo  na stronie internetowej powiatu Kleve pod adresem  
www.kreis-kleve.de 
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