
 

A D A T L A P           &         B E L E E G YE Z Ő  N Y I L A T K O Z A T 
 

COVID-19 IgM és IgG GYORS TESZTHEZ 
 

Alábbi linkről megnyitható ADALAPOT kitöltése előtt, olvassa el tájékoztatóinkat, csak ezek elolvasását követően töltse ki: 

https://www.plasztika.com/images/konyvek/covid-19-igm-igg-teszthezadatlap.pdf 

A COVID-19 vírus fertőzés általános Angol/Magyar nyelvű tájékoztató: https://www.plasztika.com/free-coronavirus-test 

A COVID-19 IgM/IgG gyors teszthez tájékoztató: https://www.plasztika.com/images/konyvek/covid-19-igm-igg-teszttajekoztato.pdf 

Koronavírusról szóló hivatalos tájékoztató: https://koronavirus.gov.hu/#/ 

Területileg illetékes rendelők: https://koronavirus.gov.hu/terkep-egeszsegugyi-intezmenyek#jarobeteg 

Esetlegesen felmerült kérdések?:……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Páciens adatai; Neve:………………………………   Születési hely idő:……………………..  

Lak-, v. Tartózkodási cím (ahova a teszt kiszállítását kéri): ……………………………………………. 

Mobil tel. szám: +36 …………………………………….                     Email cím:……………………………. 

 

Tünetek: (1-10-ig számot írj annak erősségét jellemezve, ha volt, vagy van tüneted, és dátumát mikortól-meddig, vagy most is.) 

Első tünet:……………….. dátum:……………………… 

Száraz köhögés:………….. dátum:……………………… 

Orrfolyás:……………… dátum:……………………… 

Torokfájás:……………… dátum:……………………… 

Légszomj:……………… dátum:……………………… 

Fejfájás:……………… dátum:……………………… 

Izomfájdalom:……………… dátum:……………………… 

Tüsszögés:……………… dátum:……………………… 

Fáradtság:……………… dátum:……………………… 

Hasmenés:……………… dátum:……………………… 

 

Életkor:……….. 
 

Korábban is meglévő súlyosabb betegsége, mellyel most is szükséges kalkulálni: 

Szív-, vese-, máj-, tüdő-, immunrendszer-, egyéb megnevezése:……………………………………………………….. 

Gyógyszer (-ek) , amit szed:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a fenti tájékozatókat elolvastam, kellően tájékoztattak az elvégzendő tesztről. 

(Különösen arról, hogy az IgM leghamarabb a fertőzés első tüneteinek megjelenését követően 3 nappal jelenhet meg, ezért 

negatív volta nem jelenti azt, hogy biztosan mentes vagyok a fertőzéstől, hiszen a 1-7 napig való vírus fertőzöttséget a vírus RNS 

génjeit detektáló RT-PCR vizsgálat tudja megítélni. Azonban e vizsgálat után is bárki, már másnap is megfertőződhet. 

Az IgG pozitív jel elsődlegesen a fertőzés tüneteinek után jelenik meg. Ez utóbbi jelzi a fertőzésen lezajlását, immunitás kiala-

kulását, mely általában legalább 3 évig immunitást eredményez.) 

 

A./ Ezek ismeretében, kérem a teszt kiszállítását, mert e tesztet magam,  

 

B./ vagy ………………………….. nevű általam megbízott személyt segítségét igénybe véve, el óhajtom végeztetni. (Egyúttal 

aláírásommal beleegyezésemet adom a teszt elvégzéséhez.)  

 

A megbízott személy aláírásával igazolja, hogy a feladat elvégzésére képes, annak kockázataival (hogy akár halálos kimenetelű 

is lehet egy ilyen fertőzés) tisztában van, ennek ellenére önkéntes segítséget nyújt a teszt elvégzésében. 

A teszt mintát adó személy kötelezi továbbá magát aláírásával, hogy amennyiben a teszt IgM pozitív lesz, (vagy IgG teszt 

pozitív lesz, de még nem telt el, a tüntetek elmúltával minimum szükséges 8 nap karantén idő), azonnal önkéntes karanténba 

vonul, és jelenti a fent megadott címen elérhető illetékes eü-i intézménynek a teszt eredményét és állapotát. 

 

Kelt ………….. 2020 04……….. 

 

 

 

 ----------------------------- -------------------------------- 

 a teszhez segítséget adó, teszt kiszállítását kérő, mintát adó 

 megbízott személy  nyilatkozó személy, megbízó 

 nyomtatott neve és aláírása  

   

 

Előttünk, mint tanúk előtt 

 ----------------------------- --------------------------- 

név:   

lakcím:   

személyi ig. sz.:    

https://www.plasztika.com/images/konyvek/covid-19-igm-igg-teszthezadatlap.pdf
https://www.plasztika.com/free-coronavirus-test
https://www.plasztika.com/images/konyvek/covid-19-igm-igg-teszttajekoztato.pdf
https://koronavirus.gov.hu/#/
https://koronavirus.gov.hu/terkep-egeszsegugyi-intezmenyek#jarobeteg

