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Czu mogę wziąć udział w testach, jeśli nie mam żadnych objawów?   
1 na 3 osoby zarażone koronawirusem nie wykazuje żadnych objawów.  
Dzięki testom możemy powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa na inne osoby. 
Aby zarezerwować test lub zestaw do wykonania testu w domu, wejdź na 
stronę:www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/ lub zadzwoń: 0333 772 6144 
(dostępne tłumaczenie). 
 

CZY KWALIFIKUJĘ SIĘ DO SZCZEPIONKI 
PRZECIWKO COVID-19, BADAŃ I OPIEKI? 

Niezależnie od statusu imigracyjnego, w tym osób przebywających w Wielkiej Brytanii bez 
pozwolenia, nikt nie zostanie obciążony kosztami za: 

• badanie na obecność Covid-19 (nawet jeśli badanie wykaże, że nie mają COVID-19) 

• leczenie Covid-19 lub wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci 

• szczepienie przeciwko Covid-19 

Czy będą jakieś kontrole imigracyjne? 

Nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli imigracyjnej w przypadku badania, leczenia lub szczepienia 
przeciwko Covid-19. 
Dalsze informacje, dostępne w wielu językach, znajdują się w Migrant Health Guide (Przewodnik po 
zdrowiu dla imigrantów): https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-
countries-a-to-z 

Co zrobić, jeśli nie jestem zarejestrowany u lekarza ogólnego?  
Każdy ma prawo do zarejestrowania się w przychodni i korzystania z bezpłatnych usług podstawowej 
opieki zdrowotnej bez względu na status imigracyjny.  Nie potrzebujesz adresu, dowodu tożsamości ani 
numeru NHS. 
Aby się zarejestrować, zadzwoń do swojej lokalnej przychodni lub znajdź lekarza na stronie: 
www.nhs.uk/register  
 

Gdzie mogę uzyskać niezależną poradę na temat szczepionki Covid-19?  
Lekarze Świata, we współpracy z Brytyjskim Czerwonym Krzyżem, opracowali 
przetłumaczone wskazówki dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi dla 
imigrantów i innych społeczności: 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

Niezależnie od tego, czy byłeś szczepiony czy nie, możesz zarazić się i przekazać Covid-19 
innym ludziom, więc nadal pamiętaj o zasadzie  „Ręce. Twarz. Odległość”: 
Ręce – myj ręce regularnie i przez 20 sekund 
Twarz – w pomieszczeniach zamkniętych należy zasłaniać nos i usta  
Odległość – w miarę możliwości zachowaj 2 metry odstępu od osób, z którymi nie mieszkasz 

Jeśli martwisz się o swoje rachunki, pracę lub dom, zadzwoń do Suffolk Advice and Support Service (Porada i Wsparcie w 
Suffolk) pod bezpłatny numer: 0800 068 3131 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

Jeśli pozostajesz sam podczas izolacji, zadzwoń po pomoc na infolinię Home, But Not Alone (W domu, ale nie sam) pod 
bezpłatny numer: 0800 876 6926 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

http://www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/
https://www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide#main-messages
https://www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide#main-messages
https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z
https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/

