
Testovat. Trasovat. Chránit.  
Zachovejte Wales v bezpečí.

Co musíte udělat? 
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SLEDUJTE SVÉ POHYBY. ZASTAVTE ŠÍŘENÍ.  
SPOLEČNĚ UDRŽÍME WALES V BEZPEČÍ. 

Navštivte gov.wales/coronavirus
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!Vyvinul se u vás alespoň 1 příznak koronaviru: nový 
neustávající kašel; vysoká teplota; nebo ztráta čichu 
nebo chuti.

Vy a členové vaší domácnosti dodržujte 
pokyny pro samoizolaci. 
gov.wales/coronavirus

Je-li test negativní, nemusíte vy ani ostatní ve vaší 
domácnosti podnikat žádná další opatření. Už se nemusíte 
sami izolovat. Bude-li test pozitivní, bude Vás jménem 
služby NHS Trace, Test, Protect (Testovat, Trasovat, Chránit 
NHS Wales) kontaktovat sledovač kontaktů. Kontaktováni 
budete pouze tehdy, pokud budete mít test pozitivní. 

Sledovač kontaktů bude kontaktovat vaše kontakty. Řekne jim, že byli v kontaktu s 
někým, kdo má pozitivní testy na koronavirus. Pokud k tomu nedáte svolení, nebude 
vaše identita odhalena. Bude jim poskytnuta podpora a bude jim doporučeno, aby 
se sami izolovali po dobu 14 dnů od posledního kontaktu s vámi. Členové jejich 
domácnosti nebudou k samoizolaci vyzváni, ale měli by dodržovat pravidla pro 
shromažďování osob a vyhýbat se kontaktu s osobou, která je v domácí izolaci.

Udělejte si test během prvních 5 dnů po výskytu 
symptomů, kdy je test nejúčinnější. 
O test si zažádejte zde: 
gov.wales/coronavirus

Bude požádáni o sdělení následujících informací. 
Budeme potřebovat vědět, s kým jste byli v kontaktu a 
kde jste byli během doby od dvou dní předtím, než se 
příznaky objevily, až do současnosti. 

Vašemu kontaktu bude doporučeno podstoupit test pouze tehdy, bude-li pociťovat 
příznaky. Testování asymptomatických osob se nedoporučuje, protože takto může 
docházet k falešně negativním výsledkům. Bude-li test pozitivní, bude proces 
opakován u této osoby, členů její domácnosti a kontaktů.

Pokud jste se od někoho nacházeli ve vzdálenosti 1 m po dobu 1 minuty 
nebo déle, nebo ve vzdálenosti do 2 m po dobu 15 minut nebo déle, 
budete nám o nich muset říci. Budete nám také muset říct o všech lidech, 
s nimiž jste cestovali ve vozidlech, nebo o lidech, kteří vedle vás seděli ve 
veřejné dopravě. 

Buďte prosím na pozoru před podvodnými volajícími. Nikdy se vás 
nebudeme ptát na jakékoli finanční informace, bankovní spojení nebo 
hesla. Máte-li jakékoli pochybnosti, informace neposkytujte. Textové zprávy 
budou zasílány z čísla +447775106684, e-maily z adresy tracing@wales.
nhs.uk / olrhain@wales.nhs.uk a hovory budou z čísla 02921 961133. Tým 
Testovat, Trasovat, Chránit NHS Trace nebude používat žádné další kanály.  

https://gov.wales/self-isolation-stay-home-guidance-households-possible-coronavirus
https://gov.wales/self-isolation-stay-home-guidance-households-possible-coronavirus
https://gov.wales/staying-safe-social-distancing
https://gov.wales/staying-safe-social-distancing
https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test

