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Co jest ważne podczas szybkich testów i testów domowych (autodiagnostycznych)?

Pozytywny wynik testu nie jest diagnozą. Wskazuje, że istnieje uzasad-
nione prawdopodobieństwo, iż dana osoba jest zakażona i zaraża. Taki 
wynik należy potraktować poważnie. Osoby, które uzyskały pozytywny 
wynik, powinny natychmiast pozostać w domu, jak najskuteczniej 
odizolować się od otoczenia i z nikim się nie spotykać. Dodatkowo 
powinny jak najszybciej przeprowadzić test PCR w celu potwierdzenia 
wyniku. Proszę w tym celu zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, 
centrum przeprowadzania testów lub pod numer lekarza dyżurnego 
116 117.

Negatywny wynik testu nie jest diagnozą i nie daje całkowitej pewności. 
Oznacza, że w ciągu najbliższych kilku godzin występuje niewielkie 
ryzyko zarażenia kogoś. Jednakże ryzyko to nie jest zerowe. Dlatego 
nadal najbezpieczniejsze jest postępowanie zgodne z zasadami bezpiec-
zeństwa (DDM+W: zachowaj dystans, stosuj dezynfekcję i noś maseczkę 
oraz regularnie wietrz pomieszczenia). Działania te pomagają również 
uniknąć zakażenia. Wynik testu jest tym mniej miarodajny, im więcej 
czasu upłynęło od jego wykonania, z tego powodu test jest ważny tylko w 
tym samym dniu.

Co zrobić z wynikiem testu?

Testy antygenowe dzielą się na szybkie testy (przeprowadzane przez 
przeszkolony personel w centrach testowania, z późniejszym zaświadcze-
niem wyniku) oraz testy domowe do samodzielnego wykonywania.  
Zasada przeprowadzania obu testów jest taka sama, różnią się jedynie 
osobą, które je przeprowadza: w przypadku szybkich testów antygen-
owych jest to osoba przeszkolona, a w przypadku testów domowych - laik.

Instytut Paula Ehrlicha udostępnia listę testów antygenowych, które spełniają minimalne kryteria. Wymienione na 
niej testy mają wystarczającą wiarygodność. Testy, których brak na liście, albo nie są wystarczająco wiarygodne, albo 
ich skuteczność nie została jeszcze potwierdzona przez niezależną placówkę. W przypadku wystąpienia objawów 
należy wykonać test PCR, nawet przy wcześniejszym negatywnym wyniku testu antygenowego.
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IZOLACJA TEST PCR ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ 1,5 M PRZESTRZEGAJ ZASAD HIGIENY

TEST DOMOWY 

SZYBKI TEST LUB TEST DOMOWY CO 48 GODZIN

SZYBKI TEST

NOŚ MASKĘ REGULARNIE WIETRZ LEKARZ RODZINNY, CENTRUM 
TESTOWANIA, TEL. 116 117

POINFORMUJ OSOBY, Z 
KTÓRYMI MIAŁEŚ KONTAKT

POZYTYWNY NEGATYWNY

Które testy są szczególnie wiarygodne?

Powszechne, częste testowanie przy użyciu testów antygenowych 
możliwie najlepszej jakości (szybkich testów lub testów domowych 
(autodiagnostycznych), wykonywanych np. co 48 godzin) może stanowić 
pomoc w sprawniejszym wykrywaniu osób zarażających. Testowanie 
może pomóc w przerwaniu łańcuchów zakażeń, a z czasem powstrzymać 
rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Im więcej osób będzie regularnie 
wykonywać testy i izolować się po uzyskaniu pozytywnego wyniku, tym 
skuteczniej będziemy mogli przerwać łańcuchy zakażeń.

Testy antygenowe mogą z podobnie dobrym skutkiem wykrywać 
różne warianty koronawirusa SARS-CoV-2.

POZYTYWNY WYNIK?

Można spowolnić rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 dzięki 
testom antygenowym, o ile będą stosowane podczas walki z 
pandemią jako działanie uzupełniające.



Wyniki testów antygenowych odzwierciedlają sytuację w danym momencie.

0 dzień 
testu

Niskie 
ryzyko

Ryzyko zarażenia 
innych

dni

Wysokie 
ryzyko

1 dzień 
po teście

2 dni 
po teście

Gdy współczynnik R wynosi 1,1, wówczas 100 osób zakażonych zaraża 110 kolejnych osób (wzrost wykładniczy):

Osoba zakażona 
Osoba zarażona

Jeśli dzięki testom uda się w odpowiednim czasie poddać izolacji na przykład 27 ze 100 zakażonych osób i zapobiec 
dalszemu zarażaniu, współczynnik R spada do 0,8, tzn. 100 osób zaraża kolejne 80 osób.

Jeśli współczynnik R utrzymuje się stale poniżej 1, to rozprzestrzenianie wirusa zostaje wyhamowane.

Izolacja

W jaki sposób szybkie testy na koronawirusa i testy domowe mogą wyhamować rozprzestrzenianie się wirusa?

Zarażanie

Zarażanie

Przerwanie łańcuchów zakażeń dzięki testom antygenowym. Niniejszy wykres ilustruje, w jaki sposób dzięki testom antygenowym można spowolnić 
rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w przypadku, gdy podczas walki z pandemią testy są stosowane jako działanie uzupełniające. Jeśli znaczna część 
osób z pozytywnymi wynikami testów zostanie szybko odizolowana (poniżej), rozprzestrzenianie się choroby może zostać spowolnione, ponieważ 
osoby w izolacji już nie zarażają innych ludzi. Powoduje to obniżenie współczynnika R. Jest to szczególnie efektywne, gdy osoby, z którymi osoba z 
pozytywnym wynikiem miała kontakt, zostają szybko zidentyfikowane i poddane kwarantannie.

Wyniki testów antygenowych stanowią 
odzwierciedlenie sytuacji w danym momen-
cie. Niniejszy wykres ilustruje, że ryzyko 
zarażenia kogoś wzrasta, im starszy jest wynik 
testu. Po negatywnym wyniku testu już 
następnego dnia może pojawić się wynik 
pozytywny, jeżeli dana osoba była zakażona 
podczas pierwszego testu, jednak wówczas 
test antygenowy nie potwierdził zakażenia, 
tzn. test nie mógł jeszcze wykryć antygenu 
(białka wirusowego).
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Na schemacie zaprezentowano ograniczony czas wykrywania zakażenia za pomocą testów antygenowych i dzięki regularnemu, częstemu testowa-
niu. Schemat ilustruje typowy przebieg zakażenia wirusem COVID-19, które trwa nieco ponad dwa tygodnie. Do zarażenia dochodzi w dniu 0. U góry 
widać okresy średniej, możliwej wykrywalności przy użyciu testu PCR i testu antygenowego. Okres ten jest krótszy dla testów antygenowych niż dla 
testów PCR. Testy PCR mogą wykryć zakażenie zarówno we wcześniejszym momencie, jak i przez dłuższy czas. Zaznaczony jest również typowy 
początek objawów (w przypadku przebiegu objawowego) pojawiających się po 5-6 dniach. W przypadku wystąpienia objawów należy wykonać test 
PCR, nawet jeśli wynik testu antygenowego jest negatywny.
Kalendarz pokazuje siedem osób, u których wykonywane są regularne i częste testy we wtorki i czwartki. Kropki zaznaczają schematycznie, w którym 
momencie zakażenia testy antygenowe u tych siedmiu osób dawały wynik pozytywny bądź negatywny. Przyjmując, że w okolicach zakładanego tu 
początku wystąpienia objawów większość testów antygenowych daje wynik pozytywny, widzimy, że tego dnia wykryto wirusa u dwóch z siedmiu 
osób. Gdyby grupa osób była testowana w poniedziałki, środy i piątki, byłyby to trzy osoby. Przy wykonywaniu testów raz w tygodniu, byłaby to jedna 
osoba. Dzięki częstszym testom, udaje się szybciej wykryć większą liczbę osób.
Zatem regularne, częste badania przesiewowe z wykorzystaniem testów antygenowych (również u osób bezobjawowych) pozwalają na wczesne 
wykrycie i opanowanie skupisk zakażeń (np. w szkołach lub miejscach pracy), ale nie na całkowite zapobieganie zarażeniom. Przy czym w 
pojedynczych przypadkach wyniki testów mogą być nadal negatywne, nawet jeśli poddana testowi osoba jest już zakażona i być może zaraża.

Przykładowy plan 
wykonywania testów:
Testy antygenowe we
wtorki i czwartki.

Testy antygenowe i regularne,
częste testowanie.

negatywny

pozytywny

negatywny,
przy wcześniej 
znanym 
zarażeniu

Możliwe potwierdzenie testem PCR 
(tylko w laboratorium, dłużej trwa).

Możliwe potwierdzenie antygenu.

Zakażenie

Zarażanie
typowy początek objawów 
(zaleca się test PCR).
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Dzień 
zakażenia

Zarażanie
pomimo w większości 
negatywnych wyników 
testu antygenowego.

Zarażanie
pomimo w większości 

negatywnych wyników testu 
antygenowego.

(Ryzyko przeoczenia zakażenia 
istnieje tylko wtedy, gdy nie 
wykonano wcześniej testu).

Zarażanie, wynik testu w większości przypadków jest pozytywny.
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