
Testy na Covid-19 i zaświadczenia 
gwarancją bezproblemowej podróży



Wracamy do podróżowania!

1. Aktualne zasady podróżowania można sprawdzić na stronie: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

2. Większość państw wymaga potwierdzenia stanu zdrowia za pomocą testu 
antygenowego lub badania RT-PCR wykonanego tuż przed podróżą (72-24 
godziny w zależności od kraju).

3. Od 1 lipca mają ruszyć paszporty szczepionkowe zawierające informacje o: ✔ 
szczepieniu ✔ statusie ozdrowieńca ✔ negatywnym wyniku testu na COVID-19.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


Test RT-PCR i antygenowy

Test antygenowy jest szybkim testem jakościowym 
wykrywającym antygen SARS-CoV-2. Cechuje się wysoką 

czułością i swoistością.

Badanie realizowane metodą Real Time PCR (RT-PCR) jest 
testem molekularnym. To złoty standard wśród testów na 

COVID-19, cechujący się najwyższą czułością.



Test RT-PCR czy antygenowy?

Test RT-PCR:

● badanie genetyczne, wykrywa materiał RNA wirusa;
● wymaz z gardła lub nosogardzieli;
● 99% pewności wyniku, rekomendowany przez WHO;
● skomplikowany proces analizy próbki: badanie 

przeprowadza się za pomocą procesu odwrotnej 
transkrypcji i łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie 
rzeczywistym;

● wyższy koszt badania

Test antygenowy:

● test immunologiczny służący do wykrywania białka 
SARS-CoV-2;

● wymaz z nosogardzieli;
● 90% pewności wyniku;
● szybkie narzędzie diagnostyczne - wynik pojawia się na 

płytce w ciągu kilku minut od umieszczenia materiału;
● niska cena badania



Zaświadczenia dla podróżujących z uPacjenta

w 4 językach: angielski, 
niemiecki, rosyjski, ukraiński

dedykowane dla krajów: 
Czechy, Słowacja, Austria, Chiny, Japonia



Jak wygląda zamówienie i realizacja testu?

Jesteś Klientem indywidualnym? Zapraszamy na stronę upacjenta.pl oraz do kontaktu mailowego: pomoc@upacjenta.pl lub telefonicznego: 22 120 18 80.

Skontaktuj się z naszym Sales Teamem
 i określ, jakie badania chcesz zamówić.

Wspólnie ustalimy termin pobrania,
który Ci odpowiada.

Otrzymasz od nas indywidualną 
wycenę.

Nasi specjaliści przyjadą do siedziby firmy lub domów 
pracowników pobrać wymaz.

Każdy Pacjent będzie 
mógł odebrać wyniki online.

Po wykonanej usłudze wystawimy 
fakturę VAT.

https://upacjenta.pl/
mailto:pomoc@upacjenta.pl


Masz pytania?

Chętnie rozwiejemy wątpliwości i opowiemy więcej o usługach uPacjenta:

Dział Sprzedaży

badaniawfirmie@upacjenta.pl

22 292 47 49

Bartosz Różalski, Business Customer Advisor

b.rozalski@upacjenta.pl

+48 502 487 843

mailto:badaniawfirmie@upacjenta.pl
mailto:b.rozalski@upacjenta.pl

