
 
 

 

 

Informacija wo izolowanju w Sakskej 
 

staw: nowember 2021 

 

Što činić¹, hdyž tukaće na infekciju z korona-wirusom SARS-CoV-2, hdyž maće pozitiwny test a hdyž 
sće bliska kontaktna wosoba? 

 
 

1. HDYŽ NA TO TUKAĆE, ZO SĆE SO INFICĚROWAŁ/A   

 
Waš sebjetest (bjez dohlada) bě pozitiwny abo maće symptomy COVIDa a sće PCR-test činił/a? 

 
 Dyrbiće doma wostać (t. r. so izolować). 
 Ze swojeho bydlenja abo přebytka směće jenož won, hdyž medicinisku pomoc trjebaće (zdźělće lěkarskej praksy, 

zo na infekciju tukaće).   
 Hdyž z druhimi ludźimi hromadźe bydliće, dźiće jim po móžnosći z puća. 
 K Wam nichtó přińć njesmě, kotryž z Wami hromadźe njebydli.  
 Sie dürfen keinen Besuch von Personen erhalten, die nicht mit Ihnen zusammenleben. 
 Prošu informujće swojeho dźěłodawarja, hdyž na to tukaće, zo sće so z korona-wirusom natyknył/a. 

 
Hdyž je PCR-test negatiwny, so wjace izolować njetrjebaće. Wuslědk negatiwneho testa sej schowajće. Hdyž je PCR-test 
pozitiwny, dyrbiće so dale izolować (hlej wotrězk 2. Pozitiwny wuslědk testa).  

 
2. PŘI POZITIWNYM WUSLĚDKU TESTA: 

 
 Dyrbiće znajmjeńša 14 dnjow doma wostać (t. r. so izolować). Maće-li potom hišće symptomy, so čas podlěši.  
 Směće jenož won, hdyž dyrbiće k lěkarjej. 
 Hdyž z druhimi ludźimi hromadźe bydliće a sće zašłej dnjej z nimi tež wuski kontakt měł/a, dyrbiće jim hnydom rjec, 

zo je Waš test pozitiwny a zo dyrbja tež woni doma wostać (hlej wotrězk 3. Kontaktne wosoby).  
 Informujće wšitke wosoby (tež šćěpjene a wustrowjene), z kotrymiž sće dwaj dnjej do testa abo do Wašich 

symptomow w zwisku był/a. Wšitke maja so 4. abo 5. dźeń po zwisku z Wami testować dać, na př. w testowanišću. 
 Ludźom we Wašim bydlenju njechodźće blisko, zo jich natyknył/a njebyšće. 
 Informujće swojeho dźěłodawarja resp. šulu. 
 Aktiwěrujće warnowansku korona-app a dźělće wuslědk swojeho testa.  
 Sće-li dospołnje šćěpjeny a bjez symptomow, móžeće 5. dźeń PCR-test abo 7. dźeń antigenowy spěšnotest w 

testowanišću činić dać. Hdyž je negatiwny, so wjace izolować njetrjebaće. Wuslědk testa sej schowajće, jeli chce jón 
strowotniski zarjad widźeć.  
 

 

3. PŘI BLISKIM KONTAKĆE Z POZITIWNJE TESTOWANEJ WOSOBU (kontaktna wosoba): 
 

 Hdyž z někim bydliće, kotryž ma pozitiwny test, potom sće Wy kontaktna wosoba (słušeće do domjacnosće). Dyrbiće 
doma wostać (so izolować), jeli njejsće połnje šćěpjeny/a abo wustrowjeny/a.  

 Waša izolacija so prěni dźeń po kontakće započina a so za 10 dnjow skónči, chiba zo budźeće mjeztym sam/a 
pozitiwnje testowany/a abo změjeće symptomy. 

 Informujće swojeho dźěłodawarja resp. šulu. Móžeće informaciju, kotruž je strowotniski zarjad pozitiwnje testowanej 
wosobje dał, jako dopokaz wužiwać.   

 Směće jenož won, hdyž dyrbiće k lěkarjej abo na test. 
 Móžeće so 7. dźeń z PCR-testom abo antigenowym spěšnotestom na př. w testowanišću testować dać, zo byšće 

izolaciju prjedy skónčić móhł/a. Wuslědk testa sej schowajće, jeli chce jón strowotniski zarjad widźeć. 
 Wšitke wosoby, kotrež běchu z pozitiwnje testowanej wosobu w zwisku (tež warnowanje přez warnowansku – 

korona-app) a so njejsu izolowali, dyrbja so 4. abo 5. dźeń po kontakće testować dać a njeměli so mjeztym wulce z 
ludźimi zetkawać. 

 

 
Wjace informacijow: internetna strona Wašeho wokrjesa resp. bjezwokrjesneho města a  http://www.coronavirus.sachsen.de. 

 
 
Je jara wažne, zo sobu skutkujeće, zo bychmy pandemiju zhromadnje přewinyli. 

 
 

¹ po Powšitkownym wukazu wo izolowanju bliskich kontaktnych wosobow a wosobow, kotrež na infekciju z wirusom tukaja kaž tež pozitiwnje na korona-wirus testowanych 
wosobow Wašeho wokrjesa abo bjezwokrjesneho města w Swobodnym staće Sakskej – hlej tamniši internetny portal. 

 

http://www.coronavirus.sachsen.de/

