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Drogi Mieszkańcu,
Covid-19 – nawet jeśli nie masz objawów Covid-19, zrób sobie bezpłatny test.
W mieście i gminie Boston uruchomiono duży program testowania społeczności na Covid-19, aby
pomóc obniżyć wskaźniki przenoszenia i chronić społeczność.
Około jedna trzecia osób zarażonych Covid-19 nie ma żadnych objawów, więc może roznosić tę
chorobę nie wiedząc o tym. Rozszerzenie testów w celu identyfikacji osób z Covid-19
niewykazujących żadnych objawów będzie oznaczać szybsze wykrywanie pozytywnych przypadków i
zerwanie łańcuchów przenoszenia.
Dzięki ukierunkowanemu podejściu, testy społecznościowe mają na celu ograniczenie występowania
wirusa na obszarach najwyższego ryzyka. Miasto i gmina Boston zostały włączone do rozszerzonego
programu testów społecznościowych po udanym wniosku przedłożonym rządowi przez Radę
Hrabstwa Lincolnshire. Rada Hrabstwa współpracuje z Radą Gminy Boston i Ministerstwem Zdrowia i
Opieki Społecznej, aby przeprowadzić testy.
Wszyscy mieszkający w mieście i gminie proszeni są o wykonanie testu Covid-19, nawet jeśli nie mają
żadnych objawów.
Testy dla osób bez objawów są dostępne do 14 lutego 2021 w godzinach od 8:00 do 20:00.
Testowanie odbędzie się w następujących lokalizacjach:



Peter Paine Performance Centre, Rosebery Avenue, Boston PE21 7QR
Tollfield Campus Haven High, Tollfield Road, Boston PE21 9PN

Ośrodki te są otwarte 7 dni w tygodniu. Rejestrowanie się nie jest konieczne – wystarczy zjawić się w
jednym z nich.
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Nawet jeśli czujesz się doskonale, prosimy znaleźć czas na test. Nie trzeba się umawiać - wystarczy
stawić się w jednym z tych ośrodków.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mybostonuk.com/coronavirus
Jeśli masz objawy Covid-19 - wysoka temperatura; nowy, ciągły kaszel; lub utrata lub zmiana zmysłu węchu lub
smaku - test należy zarezerwować za pośrednictwem rządowej strony internetowej poświęconej testom pod
adresem www.nhs.uk/coronavirus lub dzwoniąc pod numer 119. Każdy, kto wykazuje objawy, powinien
natychmiast odizolować się w oczekiwaniu na wynik testu.
Proszę, zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby pomóc.
Z poważaniem,

Rob Barlow
Dyrektor Naczelny
Rada Miasta i Gminy Boston

Profesor Derek Ward
Dyrektor ds. zdrowia publicznego
Rada Hrabstwa Lincolnshire

Това писмо съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия език, моля
посетете www.mybostonuk.com/cvtesting или позвънете на телефон 01205 314200
Esta carta contém informação muito importante. Para ver uma cópia no seu idioma, visite
www.mybostonuk.com/cvtesting ou ligue para o número 01205 314200
Šī vēstule satur ļoti svarīgu informāciju. Lai izlasītu to Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu, apmeklējiet
www.mybostonuk.com/cvtesting vai zvaniet pa tālruni 01205 314200
Această scrisoare conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba dvs., vă
rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/cvtesting sau sunați la 01205 314200
Šiame laiške yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba, apsilankykite
www.mybostonuk.com/cvtesting arba paskambinkite numeriu 01205 314200
Это письмо содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с его копией на Вашем
языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/cvtesting или позвоните по номеру 01205
314200
Ten list zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jego treść w swoim języku, proszę odwiedzić
stronę www.mybostonuk.com/cvtesting lub zadzwonić pod numer 01205 314200
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