
Informationsblatt für positiv getestete Personen 

 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

die Durchführung des Point-of-Care-(PoC)-Antigen-

Schnelltests (Screening) war positiv, sodass der Verdacht 

besteht, dass Sie mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert sind. 

Der Infektionsverdacht ist gegenüber dem für Ihren 

Wohnort zuständigen Gesundheitsamt gemäß 

Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Ihr positives 

Testergebnis wird daher durch die Teststelle namentlich an 

das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. 

 

Nach § 2 der Landesverordnung zur Absonderung von mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 

krankheitsverdächtigen Personen sind Sie als positiv 

getestete Person verpflichtet, sich aufgrund Ihres positiven 

Schnelltest unverzüglich in eine 14-tägige häusliche 

Absonderung (Quarantäne) zu begeben. 

Nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes gehört 

die Bestätigung des positiven PoCAntigen-Schnelltests 

(Screening) mittels der sicheren PCR-Methode zu den 

Leistungen der hierfür vorgesehenen Testzentren. Hierzu 

muss ein zweiter Abstrich an einem Testzentrum 

durchgeführt werden, welches PCR-Testungen anbietet. 

Der Bestätigungsabstrich ist freiwillig. 

Für Sie ist der Bestätigungsabstrich mittels PCR-Methode 

aber deshalb wichtig, weil Sie bei einem negativen PCR-

Ergebnis Ihre häusliche Absonderung (Quarantäne) 

beenden können. 

Bitte vereinbaren Sie daher umgehend einen Termin zur 

PCR-Testung an einem hierfür zugelassenen Testzentrum. 

Weitere Informationen erhalten Sie über die rheinland-

pfälzische Hotline "Fieberambulanz" unter der Nummer 

0800 99 00 400. Alternativ können Sie den 

Patientenservice unter der Nummer 116117 erreichen 

oder Kontakt über Ihre/n Hausarzt/Hausärztin suchen. 

Arkusz informacyjny dla osób, które uzyskały 

pozytywny wynik 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

Wynik szybkiego testu (screening) na antygen w 

punkcie opieki (PoC) był pozytywny, więc istnieje 

podejrzenie, że jesteś zarażony/a wirusem SARS-CoV-2. 

Podejrzenie zakażenia należy zgłosić do wydziału 

zdrowia w miejscu zamieszkania zgodnie z ustawą o 

ochronie przed zakażeniami. Twój pozytywny wynik 

testu zostanie przekazany imiennie do właściwego 

działu zdrowia przez instytucję wykonującą test. 

 

Zgodnie z paragrafem 2 ustawy o izolacji osób 

zakażonych korona wirusem SARS-CoV-2 lub z 

podejrzeniem o zakażenie, jako osoba, z pozytywnym 

wynikiem szybkiego testu, jesteś zobowiązany 

niezwłocznie udać się na 14-dniową izolację domową 

(kwarantannę). 

Zgodnie z federalnym rozporządzeniem w sprawie 

wirusa korony potwierdzanie pozytywnego wyniku 

szybkiego testu PoCAntigen (badanie przesiewowe) przy 

użyciu bezpiecznej metody PCR jest jedną z usług 

świadczonych przez centra testowe. W tym celu należy 

pobrać drugi rozmaz w centrum, które oferuje testy 

PCR. Rozmaz potwierdzający jest dobrowolny. 

 

Dla Ciebie rozmaz potwierdzający metodą PCR jest 

ważny, ponieważ możesz zakończyć izolację domową 

(kwarantannę), jeśli wynik PCR jest negatywny. 

 

Prosimy o niezwłoczne zrobienie terminu na test PCR w 

zatwierdzonym ośrodku badawczym. Więcej informacji 

można uzyskać pod numerem infolinii 

„Fieberambulanz” w Nadrenii-Palatynacie pod 

numerem 0800 99 00 400. Alternatywnie można 

skontaktować się z biurem obsługi pacjentów pod 

numerem 116117 lub z lekarzem rodzinnym. 



Bis zu Ihrem PCR-Ergebnis müssen Sie während der 

Absonderung (Quarantäne) unbedingt folgendes beachten: 

1. Begeben Sie sich auf direktem Wege in die häusliche 

Absonderung (Quarantäne). 

2. Halten Sie auf dem Weg nach Hause die 

Schutzmaßnahmen (AHAL-Regeln) ein. Halten Sie von 

anderen Personen einen Abstand von mindestens 2 

Metern und tragen Sie nach Möglichkeit zusätzlich einen 

Mund-Nase-Schutz oder eine FFP2-Maske. 

3. Den Absonderungsort dürfen Sie zur PCR-Testung unter 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen verlassen. 

4. Wenden Sie sich bei Verschlechterung Ihres 

Gesundheitszustandes umgehend an einen Arzt! 

5. Achten Sie während der Quarantäne auf die Einhaltung 

der persönlichen Hygiene. 

Sofern erforderlich, können durch das Gesundheitsamt 

zusätzliche Anordnungen und Ermittlungen erfolgen 

 

Do czasu uzyskania wyniku testu PCR podczas izolacji 

(kwarantanny) należy przestrzegać następujących 

zasad: 

1. Udaj się bezpośrednio do izolacji domowej 

(kwarantanna). 

2. W drodze do domu przestrzegaj zasad ochronnych 

(przepisów AHAL). Zachowaj odległość co najmniej 

dwóch metrów od innych osób i, jeśli to możliwe, noś 

również ochronę ust i nosa lub maskę FFP2. 

 

3. Możesz opuścić miejsce izolacji w celu wykonania 

testów PCR z zachowaniem zasad ochronnych. 

4. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia należy 

natychmiast zgłosić się do lekarza! 

5. Dbaj o higienę osobistą podczas kwarantanny. 

 

W razie potrzeby wydział zdrowia może wydać 

dodatkowe polecenia i przeprowadzić badania 

  

 

 


