
TESZT ÉS VÉDELEM

Tájékoztatás és támogatás önkéntes 
karanténba vonulás esetére

Vigyázzon magára 
és másokra! Használjon 

arcvédőt!
Kerülje

a zsúfolt
helyeket!

Mosson
kezet!

Tartson két 
méter

távolságot!

Vonuljon
önkéntes

karanténba!

Koronavírus-tünetei vannak? Önnek és a háztartásában 
élőknek is önkéntes karanténba kell vonulniuk. 
Ha köhög, hőemelkedése van, vagy ízérzékelése, illetve szaglása elvesztését/
megváltozását észleli, Önnek és a háztartásában élőknek is otthon kell 
maradniuk, és azonnal tesztet kell kérniük. Ezt az NHSinform.scot/test-and-
protect weboldalon vagy internet hozzáférés hiányában a 0800 028 2816-as 
telefonszámon tehetik meg. Ezután Önnek és a háztartásában élő minden 
személynek otthon kell maradnia a teszteredmény megérkezéséig. 

Akkor is önkéntes karanténba kell vonulnia, ha olyasvalakivel találkozott, 
akinek a tesztje pozitív, vagy ha Ön a karanténlistán szereplő országok 
egyikében járt. Ez abban az esetben is így van, ha Ön nem rendelkezik 
koronavírus tünetekkel.

Mennyi időre kell önkéntes karanténba vonulnom?
Ha a koronavírus tüneteit észleli saját magán, 10 napig maradjon otthon. A 
háztartásában élő többi személynek 14 napig kell otthon maradnia, arra az 
esetre, ha a koronavírus tünetei jelentkeznének rajtuk. Ez mindenkire 
érvényes, aki az Ön otthonában él.

Hogyan vonuljak önkéntes karanténba?
Az önkéntes karantén azt jelenti, hogy folyamatosan otthon tartózkodik, és 
más háztartásban élő személyek nem lépnek be az otthonába. 
•  A teszteredmény megérkezéséig még arcvédőt viselve sem mehet boltba, 

és nem viheti a gyermekeit iskolába.
•  Ne menjen iskolába vagy óvodába.
•  Ne vigye a kutyát sétálni.
•  Ne engedje, hogy mások belépjenek az otthonába a megvásárolt áru 

átadása, gyermekei gondozása vagy egyéb társas összejövetel céljából.
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Tervezzen előre! 
Nem árt, ha van néhány dolog otthon arra az esetre, ha önkéntes karanténba 
kell vonulnia. Ilyenek lehetnek például:

•  Olyan gyógyszerek, amelyekből általában tart otthon;
•  Alapvető élelmiszerek;
•  Olyan ismerős elérhetősége, akit meg tud kérni a bevásárlásra (a bejárati 

ajtó előtt hagyva az árut) és a kutyasétáltatásra.

Pénzbeli támogatás
Ha önkéntes karanténba kell vonulnia, a munkaadójának segítséget kell 
nyújtania Önnek, és a törvény szerinti táppénzre is jogosult lehet. 

Ha alacsony a jövedelme és a „Teszt és védelem” szolgáltatás feltéltelei 
értelmében önkéntes karanténba kell vonulnia, 500 font karantént támogató 
juttatást (Self-Isolation Support Grant) igényelhet. Igénylését akkor is 
elfogadhatják, ha egyébként nem jogosult állami források igénybevételére. 
További információért hívja a National Helpline-t a 0800 111 4000-es 
telefonszámon.

Főbb támogatási elérhetőségek
Ha senki nincs, aki segíteni tudna Önnek az élelmiszer- vagy 
gyógyszervásárlásban az önkéntes karantén ideje alatt, hívja a National 
Assistance Helpline-t a 0800 111 4000-es telefonszámon (hétfőtől péntekig, 
9:00-17:00 óra között). 
Ha aggódik mentális egészsége miatt, keresse fel a clearyourhead.scot
Ha gyermeke mentális egészsége miatt aggódik, keresse fel a parentclub.scot
Ha családon belüli erőszak áldozata, hívja a 0800 027 1234-as telefonszámot, 
vagy keresse fel a sdafmh.org.uk 
Helyi közösségi csoporttal is felveheti a kapcsolatot, amelynek tagjai segíteni 
tudnak Önnek, vagy más segítséget tudnak javasolni.


