
                                                                                                                                   

                                                                   Augustów, dnia  05 czerwca  2020r.

EP.071.6.2020

Burmistrz  Miasta  Augustowa

Odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 02.06.2020r. 

oraz Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Augustowie z dnia 04.06.2020r.                           

(otrzymane w dniu 04.06.2020r.) w sprawie dodatniego wyniku badania przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG u pracownika w/w przedszkola informuję, że takie 

badanie powinien ordynować głównie lekarz w celach diagnostycznych. Lekarz bądź 

instytucja, która decyduje się na wykonanie badań serologicznych 

(immunologicznych) musi mieć świadomość, że takie wyniki trzeba zinterpretować, 

dodatnie wyniki trzeba każdorazowo potwierdzić badaniem molekularnym 

(genetycznym) za pomocą techniki RT PCR (rekomendowanej przez WHO), 

finansując je z własnych środków (zgodnie ze stanowiskiem Konsultantów Krajowych 

– pismo w załączeniu). 

Wyjaśniam, że dodatni wynik przeciwciał w klasie:

-IgM/ IgA (wczesna faza) może świadczyć o toczącej się infekcji,
zaś 

- dodatni wynik przeciwciał w klasie IgG (późna faza) może świadczyć o przebyciu 
infekcji w przeszłości, o przebytym, nieaktywnym zakażeniu, o przejściu 
infekcji o objawach grypopodobnych.
     Ujemne wyniki tych badań świadczą, że organizm nie wytworzył przeciwciał ale 

nie wykluczają infekcji SARS-CoV-2, dlatego wyniki powinny być również 

zweryfikowane testem molekularnym. 

Diagnostyka serologiczna koronawirusa powinna być traktowana jako pomocna w 

rozpoznawaniu COVID-19. 

       Laboratorium NovaLab w Augustowie, które przeprowadziło badania 

pracownikom przedszkoli, wykonuje testy do ilościowego wykrywania przeciwciał 

jedynie w klasie IgG przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Zgodnie ze stanowiskiem 

`

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W  AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax.  87  643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl



Konsultantów Krajowych „wykazanie obecności przeciwciał nie identyfikuje osób 

zakażonych a przez to nie może być podstawą do izolacji potencjalnych źródeł 

zakażenia”.

W związku z powyższym podaję listę laboratoriów z naszego województwa 

wykonujących testy molekularne, które są podstawą rozpoznania zakażenia                 

SARS-CoV-2:

 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok;

 Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – 

Molekularnej, ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok;

 Laboratorium funkcjonujące w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łomży, aleja Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Nawiązując do w/w pism, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                              

w Augustowie informuje również, że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia,                                       

na badania genetyczne RNA wirusa SARS-CoV-2 może kierować jedynie osoby 

odbywające kwarantannę. Decyzję o kwarantannie wydaje w stosunku do osób, które 

miały kontakt z chorym na COVID-19, u którego potwierdzono testem RT PCR 

zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 – art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.                           

Zaś decyzję o otwarciu/ zamknięciu przedszkola podejmuje organ prowadzący.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Augustowie
mgr inż. Agata  Augusewicz

W załączeniu: 
- Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób 
Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie oznaczania swoistych 
przeciwciał i antygenów w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2

Do wiadomości:
- Starosta Augustowski;
- Dyrektor Przedszkola nr 6.
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