
Wybierz osobę, dla której chcesz 
aktywować zestaw.
Zestawy należy aktywować osobno dla każdej osoby.

+ Dodaj podopiecznego

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

<name>

<name> (podopieczny)
Data urodzenia:

<name> (podopieczny)
Data urodzenia:

Wróć



Dodaj nowego podopiecznego.

Wpisz dane podopiecznego

Dodaj podopiecznego Wróć

Imię

Data urodzenia (DD/MM/RRRR)

Nazwisko

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem tego pacjenta i że jestem 

prawnie upoważniony(a) do podejmowania decyzji w zakresie zdrowia 

i zarządzania zdrowiem w jego imieniu.

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>



Wpisz adres e-mail lub 
identyfikator organizacji powiązany 
z programem.
Ten krok zapewnia połączenie Twojego konta z odpowiednim programem. 

Jeśli nie wiesz, co wpisać, skontaktuj się z administratorem programu.

Dalej

Potwierdź swoje 
uprawnienia.

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>



Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, 
aby potwierdzić adres e-mail 
organizacji.
Z adresu support@color.com wysłano e-mail na adres <email address>. To 

jest wymagany krok.

Jeśli nie zobaczysz wiadomości w ciągu 5 minut, sprawdź folder spam.

Jeśli ten adres e-mail jest nieprawidłowy, wróć do poprzedniego ekranu i 

wpisz poprawny.



Czy chcesz aktywować swój 
zestaw?

Jeśli masz gotowy zestaw, możesz aktywować go teraz. Pamiętaj, że 

musisz zwrócić aktywowany zestaw tego samego dnia, w którym pobrano 

próbkę. 


Jeśli nie masz jeszcze swojego zestawu, zaloguj się ponownie, gdy go 

otrzymasz.

Aktywuj zestaw

Chcę aktywować mój 
zestaw.

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>



Aktywujesz zestaw dla użytkownika <name>.

Podaj wszystkie informacje w imieniu tej osoby.

Ankieta przed wykonaniem testu
Te pytania zostały określone zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i 

Zapobiegania Chorobom (CDC).

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

Choroba COVID-19 jest wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. Zakażenie wirusem 

może przebiegać w różny sposób: od przebiegu bezobjawowego nawet do 

zagrażającej życiu chorobie układu oddechowego. Przypadki zakażenia wykryto na 

całym świecie i we wszystkich 50 stanach. Objawy związane z COVID-19 obejmują 

kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu, gorączkę, dreszcze, ból mięśni, ból 

głowy, ból gardła oraz utratę smaku lub zapachu.


COVID-19 może przyjąć postać ciężkiej choroby u osób w każdym wieku i bez 

wcześniejszych problemów zdrowotnych, ale ryzyko ciężkiego przebiegu wzrasta 

wraz z wiekiem, przy czym osoby starsze są najbardziej zagrożone. Choroby 

współistniejące również mogą zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. 

Schorzenia i inne czynniki ryzyka, które mogą być związane z ciężkim przebiegiem 

choroby i śmiercią zostały wymienione poniżej.


Jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19 i którekolwiek z poniższych schorzeń lub 

dotyczą Cię którekolwiek z poniższych czynników ryzyka, które mogą narazić Cię na 

zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, przed użyciem tego testu 

skonsultuj się z lekarzem:


Przewlekła choroba nerek


POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)


Stan obniżonej odporności (osłabiony układ odpornościowy) po przeszczepie 

narządu litego lub szpiku kostnego, niedobory odporności, HIV, stosowanie 

kortykosteroidów lub stosowanie innych leków osłabiających odporność


Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI] 30 lub wyższy)


Poważne choroby serca, takie jak niewydolność serca, choroba wieńcowa lub 

kardiomiopatia


Anemia sierpowata


Cukrzyca typu 2


Astma (postać umiarkowana do ciężkiej)


Choroba naczyń mózgowych (wpływa na naczynia krwionośne i dopływ krwi do 

mózgu)


Mukowiscydoza


Nadciśnienie lub wysokie ciśnienie krwi


Choroby neurologiczne, takie jak demencja


Choroba wątroby


Ciąża


Zwłóknienie płuc (uszkodzona lub bliznowata tkanka płucna)


Palenie


Talasemia (rodzaj choroby krwi)


Cukrzyca typu 1


Niezależnie od Twojego stanu ryzyka, jeśli doświadczasz któregokolwiek z 

poniższych objawów dotyczących COVID-19, zalecamy natychmiastowe zgłoszenie 

się na pogotowie:


Problemy z oddychaniem


Utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej


Nowa dezorientacja


Senność i problemy z obudzeniem się


Sinawe usta lub twarz

Rozpocznij ankietę



儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

Aktywujesz zestaw dla użytkownika <name>.

Podaj wszystkie informacje w imieniu tej osoby.

Czy obecnie doświadczasz 
jakichkolwiek objawów związanych 
z COVID-19?
Objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, kaszel, katar, ból gardła, 

trudności w oddychaniu, ból głowy, zmęczenie, wymioty, biegunkę, utratę 

smaku lub zapachu.

Tak

Nie

Dalej

Wróć



Podaj wszystkie objawy związane z 
COVID-19, których obecnie 
doświadczasz.
Prosimy wybrać wszystkie, które mają zastosowanie. Pomaga to 

urzędnikom dowiedzieć się, jak COVID-19 wpływa na Twoją społeczność.

Gorączka lub dreszcze

Kaszel

Ból gardła

Duszność lub trudności w oddychaniu

Ból głowy

Ból mięśni lub ciała

Zmęczenie

Utrata smaku lub zapachu

Biegunka

Nudności lub wymioty

Zatkany nos lub katar

Wrażliwość skóry

Zmniejszony apetyt

Dalej

Wstecz



W ciągu ostatnich 24 

godzin

W zeszłym tygodniu

Ponad tydzień temu

Ponad dwa tygodnie 

temu

Kiedy zacząłeś(zaczęłaś) odczuwać 
objawy związane z COVID-19?

Dalej

Wstecz

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>



Czy jesteś w ciąży?

Dalej

Wstecz

Tak

Nie

Nie mam pewności.

Nie dotyczy

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>



儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

1 Informacje o testach 2 Informacje o pacjencie 3 Kod kresowy

Aktywujesz zestaw dla użytkownika <name>.

Podaj wszystkie informacje w imieniu tej osoby.

Prosimy o zapoznanie się z 
ważnymi informacjami dotyczącymi 
testu w kierunku COVID-19.

Test wykrywa, czy jesteś nosicielem SARS-CoV-2 
(wirusa, który wywołuje COVID-19) wyłącznie w 
momencie wykonywania testu.

Nie sprawdza on odporności ani tego, czy w przeszłości 

miałeś(aś) tego wirusa.

Jeśli Twój wynik jest pozytywny, natychmiast 
skontaktuj się z lekarzem.

Tylko lekarz może postawić diagnozę. Może również udzielić 

informacji, jak dbać o siebie i jak chronić innych przed 

zakażeniem.

 Do zakażenia wirusem mogło dojść po 

przeprowadzeniu testu.
 Twój test mógł być fałszywie negatywny. Fałszywie 

negatywne wyniki pojawiają się, ponieważ testy nie są 

stuprocentowo dokładne.

Wyniki ujemne oznaczają, że wirus nie został 
wykryty.

Jeśli odczuwasz objawy, należy skontaktować się z lekarzem i 

zapytać, czy trzeba poddać się ponownemu testowi:

Firma Color nie udziela porad medycznych ani nie zapewnia opieki 

medycznej. Należy skonsultować się z lekarzem w sprawie swoich 

wyników. Twoje wyniki zostaną udostępnione niektórym agencjom 

federalnym, stanowym lub lokalnym dla celów zdrowia publicznego, jeżeli 

jest to wymagane przez prawo.
Potwierdzam, że przeczytałem(am), zrozumiałem(am) i zgadzam się z 

Formularzem świadomej zgody COVID-19, Warunkami świadczenia 

usług COVID-19, Powiadomieniem o praktykach dot. ochrony 

prywatności i poufności i Polityką prywatności. Rozumiem, że moja 

zgoda na każde z tych postanowień obowiązuje za każdym razem, gdy 

wykonuję test w kierunku COVID-19 w ramach programu Sponsora 

programu testowania COVID-19 w ciągu następnych sześciu (6) 

miesięcy, jak wyjaśniono to w Formularzu świadomej zgody COVID-19, 

chyba że skontaktuję się z support@color.com w celu wycofania mojej 

zgody na kolejne testy.

Zezwalam na udostępnianie moich danych i wyników mojej organizacji 

do celów podejmowania decyzji na temat zdrowia, bezpieczeństwa i/

lub powrotu do pracy/szkoły (przeczytaj całe zezwolenie HIPAA).  

Rozumiem, że to upoważnienie obowiązuje za każdym razem, gdy 

poddaję się testom w ramach tego programu.

Dalej

Wróć

Jeśli doświadczasz 
poważnych objawów

Jeśli uważasz, że doświadczasz 

poważnych lub pogarszających się 

objawów, natychmiast skontaktuj się z 

lekarzem.

Amerykańskie Centrum Kontroli i 

Zapobiegania Chorobom (CDC) zaleca, 

aby osoby z którymkolwiek z 

poniższych objawów natychmiast udały 

się po pomoc lekarską:


Problemy z oddychaniem


Utrzymujący się ból lub ucisk w klatce 

piersiowej


Nowa dezorientacja


Niezdolność do czuwania lub budzenia 

się po zaśnięciu


Sinawe usta lub twarz



Aktywujesz zestaw dla użytkownika <name>.

Podaj wszystkie informacje w imieniu tej osoby.

Potrzebujemy pewnych informacji, 
aby potwierdzić tę rejestrację.
W zależności od rodzaju testów, z których korzysta Twój program, 

informacje te mogą być wykorzystane do przygotowania wyników. Mogą 

być również wykorzystane do wsparcia urzędników miejskich i stanowych, 

którzy zbierają dane, aby dowiedzieć się, jak COVID-19 wpływa na 

społeczności.

Imię i nazwisko oraz data urodzenia pacjenta

Imię

MI

Nazwisko

Data urodzenia:

Ulica

Miasto Stan Kod 

pocztowy

Adres

Tożsamość płciowa (pytanie opcjonalne)

Jeśli chcesz dodać informacje o tożsamości płciowej pacjenta, zrób to. 

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość doświadczenia.

Wybierz opcję…

Płeć

Przepisy wymagają, abyśmy zebrali te informacje.

Kobieta

Mężczyzna

Osoba niebinarna

Rasa lub pochodzenie etniczne

Należy wybrać jedną lub więcej opcji. Odpowiedź jest wymagana przez 

amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Amerykańscy Indianie lub rdzenni mieszkańcy Alaski

Azjata/Azjatka

Pochodzący(-a) z Kambodży

Pochodzący(-a) z Guamu

Pochodzący(-a) z Chin

Pochodzący(-a) z Hawajów

Pochodzący(-a) z Filipin

Pochodzący(-a) z Samoa

Indianin

Pochodzący(-a) z Japonii

Pochodzący(-a) z Korei

Pochodzący(-a) z Laosu

Pochodzący(-a) z Wietnamu

Ciemnoskóry lub Afroamerykanin

Pochodzący(-a) z Bliskiego Wschodu

Pochodzący(-a) z Afryki Północnej

Pochodzący(-a) z Wysp Pacyfiku

Biały(-a)

Inne

Nieznany

Informacje kontaktowe rodzica/opiekuna

Numer telefonu (preferowany telefon komórkowy)

Dalej

Wróć

Dlaczego prosisz mnie o to 
teraz?

Chcemy, aby dostarczenie próbki do 

miejsca pobrania było jak najszybsze i 

jak najłatwiejsze. Przekazując te 

informacje teraz, oszczędzasz czas 

później. 


Wyślemy do Ciebie wiadomość 

tekstową, gdy Twoje wyniki będą 

gotowe. (Mogą obowiązywać stawki za 

wysyłanie wiadomości i transmisję 

danych; aby zrezygnować, należy 

odpowiedzieć STOP. Aby dowiedzieć 

się więcej, przeczytaj Warunki 

świadczenia usługi). Jeśli podasz adres 

e-mail, wyślemy również wiadomość e-

mail.


Informacje o adresie pomagają 

urzędnikom miejskim i stanowym 

ustalić zasięg epidemii i sposób 

rozprzestrzeniania się wirusa. Nie 

zostaną one wykorzystane do celów 

marketingowych.

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

1 Informacje o testach 2 Informacje o pacjencie 3 Kod kresowy



儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

1 Informacje o testach 2 Informacje o pacjencie 3 Kod kresowy

Aktywujesz zestaw dla użytkownika <name>.

Podaj wszystkie informacje w imieniu tej osoby.

Wprowadź informacje o kodzie 
kreskowym.
Sprawdź kod kresowy (rozpoczynający się od litery D) i kod badania 

(rozpoczynający się od litery C) na probówce. Wpisz oba numery poniżej. 

Masz problem? Poproś o pomoc.≠

D-__________

Numer badania

Dalej

Wróć



Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>

1 Informacje o testach 2 Informacje o pacjencie 3 Kod kresowy

Podaj wszystkie informacje w imieniu tej osoby.

Wprowadź informacje o kodzie 
kreskowym.

D-__________

Numer badania

Dalej

Wróć

<name>

Upewnij się, że informacje zgadzają się z 
tymi, które znajdują się na Twojej probówce.

Kod kreskowy: D - 12 - 3456 - 7899


Numer badania: C - 12345

Edytuj te informacje Potwierdź i kontynuuj



Aktywowałeś zestaw! Teraz zbierz 
próbkę.
Wymaz należy oddać w dniu jego pobrania. Zanim rozpoczniesz, 

przeczytaj instrukcje dołączone do zestawu. Instrukcje możesz również 

znaleźć online.


Po włożeniu wymazówki do probówki należy upewnić się, że korek 

probówki jest szczelnie zamknięty, mocno go dociskając.

Przynieś próbkę zapakowaną w 

dostarczoną torebkę na materiały 

niebezpieczne do wyznaczonego 

punktu odbioru. 


Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze 

swoim punktem odbioru próbek 

COVID-19. 


Zobacz informacje o programie.

儀表板 Stan testu
Uzyskaj 

pomoc
<name>



Utwórz swoje konto Color

Nazwisko

Imię

Adres e-mail

Co najmniej 8 znaków, co najmniej jedna mała i wielka litera oraz jedna cyfra 
lub znak specjalny.

Uzyskaj 
pomoc



Potwierdź adres e-mail.

Witaj Jane,


aby upewnić się, że tylko Ty masz dostęp do swojego konta, 
potwierdź ten adres e-mail.

Dziękujemy!

Zespół Color

support@color.com

Potwierdź adres e-mail



Pulpit nawigacyjny COVID-19

Ważne aktualizacje

Twoje wyniki testu na COVID-19 z <date> są gotowe.

Informacje o programie

Informacje


Wyświetl informacje o programie

Odwiedź Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), 

aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat 

koronawirusa (COVID-19).

Przejdź do strony CDC

Dowiedz się więcej o koronawirusie.

Twoje wyniki są gotowe od <date>.

Wyświetl wyniki

Stan testu Uzyskaj pomocEN

View All Tests

© 2020 Color, Inc.


CLIA #05D2081492 - CAP #8975161


Terms of Service - Privacy Policy - Informed Consent -        English 



View Results

Twoje wyniki testu na COVID-19 są 
gotowe.

Zakończyliśmy analizę Twojej próbki pobranej w dniu <date>. 


Odwiedź Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), aby 
uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat koronawirusa 
(COVID-19).



Color: Wyniki testu na 
COVID-19 z <date> są gotowe. 
https://URL


