Testy pod kątem koronawirusa (COVID-19)
Instrukcje dla kobiet i osób towarzyszących
Porady dotyczące testów pod kątem koronawirusa (COVID-19) prowadzonych
u siebie i osoby towarzyszącej
Dlaczego potrzebuję testu?

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich ważne jest, aby przed wizytą w poradni położniczej
wykonać test pod kątem COVID-19 zarówno u siebie, jak i u osoby towarzyszącej. Test potwierdzi,
że żadne z Was nie jest zarażone – objawy nie występują u wszystkich osób zarażonych COVID19, jednak te osoby też mogą przenosić wirusa na innych. Jeśli dowiemy się, że masz COVID-19,
będziemy mogli zapewnić Ci niezbędną opiekę.

Jak poddać się testowi?

Kiedy zadzwonisz, aby zarezerwować pierwszą wizytę, otrzymasz wiadomość SMS z linkiem
(patrz niżej), gdzie będziesz mogła na stronie rządowej zamówić testy przepływu bocznego (LFT)
dla siebie i osoby towarzyszącej. Zestaw testowy zostanie wysłany na Twój adres zamieszkania.
Pod tym linkiem należy także podać swoje wyniki.
https://www.qov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

Test i samoizolacja

Zestaw testowy zawiera ulotkę wyjaśniającą sposób przeprowadzenia testu. W całym okresie ciąży
Ty i osoba towarzysząca będziecie wykonywać testy przepływu bocznego dwa razy w tygodniu do
czasu, aż położna zwolni Cię spod swej opieki po narodzinach dziecka. Jeśli masz zaplanowaną
wizytę, przeprowadź test u siebie i osoby towarzyszącej w dniu wizyty (przed nią). Test musisz
przeprowadzić także po zaszczepieniu się na COVID-19. To pozwoli nam zapewnić
bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Wszystkie wyniki należy zgłaszać za pośrednictwem strony
rządowej. Otrzymasz wiadomość SMS z potwierdzeniem wyniku. Jeśli test jest ujemny, pokaż tę
wiadomość swojemu przedstawicielowi służby zdrowia podczas wizyty. Jeśli wynik jest pozytywny i
wskazuje COVID-19, Twoje gospodarstwo domowe musi poddać się samoizolacji. NIE ZGŁASZAJ
się na wizytę. Zadzwoń na naszą infolinię triage pod numer 0118 322 7304, abyśmy mogli z
wyprzedzeniem zaplanować opiekę nad Tobą. Jeśli osoba towarzysząca uzyska pozytywny wynik
testu, NIE będzie mogła przyjść z Tobą na wizytę. Musi umówić się na test wymazowy przez
stronę rządową. Na wizytę z Tobą może przyjść inna osoba towarzysząca, najlepiej po teście
przepływu bocznego.
Jeśli Ty lub osoba towarzysząca otrzymaliście pozytywny wynik pod kątem COVID-19 w ciągu
ubiegłych trzech miesięcy, testy przepływu bocznego nie będą możliwe. Możesz jednak
przychodzić na wizyty, a my zachowamy dystans społeczny i będziemy stosować środki ochrony
indywidualnej.
Obecnie osoby towarzyszące mogą być obecne podczas badań usg, wizyt w ramach medycyny
prenatalnej, przyjęć w nagłym wypadku, jak poród, oraz odwiedzin na oddziałach noworodkowych /
intensywnej opieki. Zgodnie z wytycznymi NHS England regularnie sprawdzamy obecność osób
towarzyszących.
Dziękujemy za współpracę w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i swojej społeczności.
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