
 

 

 

English Polish / Polski 
Coronavirus (COVID-19): Testing and 
treating overseas visitors, asylum 
seekers and refugees 

People who have come to Scotland to work, study or claim 
asylum (including refugees) will not pay for any coronavirus 
tests or treatments they need.  

 

Legislation 

The Scottish Government have introduced emergency 
legislation (The National Health Service (Charges to 
Overseas Visitors) (Scotland) Amendment Regulations 2020) 
so all overseas visitors in Scotland will not be charged for the 
diagnosis and treatment of the coronavirus. 

Overseas visitors include: 

 migrants (regardless of your immigration status) 

 overseas students 

 overseas workers 

 tourists and holidaymakers 

 refugees and asylum seekers (regardless of your legal 
status) 

 

Immigration 

The Scottish Government decide how healthcare is provided 
in Scotland. This is not linked to immigration control, which is 
a matter for the Home Office.  

NHS Scotland does not pass patient details to the Home 

Koronawirus (COVID-19): Testy i leczenie 
podróżnych zza granicy, osób 
starających się o azyl oraz uchodźców  

Osoby, które przyjechały do Szkocji w celu podjęcia pracy, 
nauki lub starania się o azyl (w tym uchodźcy) nie muszą 
płacić za niezbędne testy lub leczenie związane 
z koronawirusem.  

 

Przepisy prawne 

Rząd Szkocji wprowadził przepisy prawne ze względu na 
nadzwyczajną sytuację (Przepisy Prawne Dotyczące 
Narodowej Służby Zdrowia (Opłaty dla Osób Przyjezdnych) 
w Szkocji z 2020 roku wraz z poprawką), tak więc podróżni 
zza granicy nie będą obarczani kosztami diagnozy lub 
leczenia zakażenia koronawirusem podczas pobytu 
w Szkocji.  

Do kategorii osób przyjezdnych zaliczamy: 

 migrantów (niezależnie od statusu imigracyjnego), 

 studentów zagranicznych, 

 pracowników zagranicznych, 

 turystów i osoby przebywające na wakacjach, 

 uchodźców oraz osoby starające się o azyl 
(niezależnie od statusu prawnego). 
 

Kwestie imigracyjne 

Rząd Szkocji decyduje o sposobie prowadzenia opieki 
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Office for the purpose of immigration enforcement. 

 

Testing and treatment 

If you think you might have symptoms of coronavirus (a new 
continuous cough, fever or loss of, or change in, sense of 
smell or taste (anosmia)), stay at home and follow our 
guidance for households with possible infection. 

You will not be charged for: 

 testing if you think you have symptoms, even if the test 
shows you don’t have coronavirus 

 treatment to ease your symptoms if you have the virus 

You will always receive immediate or urgent healthcare in 
Scotland regardless of your immigration status or ability to 
pay at the time (if charges apply). 

 

Read the latest guidance about coronavirus in Scotland 

Further information 

More about your rights when accessing care in Scotland: 

 Healthcare for overseas visitors, including the 
immigration health surcharge 

 Healthcare for refugees and asylum seekers 

zdrowotnej w Szkocji. Kwestia ta nie ma nic wspólnego 
z kontrolą imigracyjną, którą zajmuje się Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (Home Office). 

NHS Scotland nie zajmuje się przekazywaniem informacji do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem egzekwowania 
przepisów imigracyjnych.  

 

Testy i leczenie 

Jeżeli uważasz, że masz objawy zakażenia koronawirusem 
(nowy uporczywy kaszel, gorączka oraz utrata lub zaburzenia 
zmysłu węchu czy smaku (anosmia)), pozostań w domu 
i przestrzegaj zaleceń dla osób mieszkających razem, wśród 
których wystąpiło prawdopodobne zakażenie. 

  

Opłaty nie będą pobierane za: 

 przeprowadzenie testów w przypadku wystąpienia 
objawów, nawet jeżeli badanie nie wykaże obecności 
koronawirusa, 

 leczenie w celu złagodzenia objawów związanych 
z zakażeniem koronawirusem. 

Podczas pobytu w Szkocji zawsze otrzymasz opiekę 
zdrowotną w przypadkach pilnych lub zagrożenia życia, 
niezależnie od statusu imigracyjnego czy możliwości 
wniesienia opłaty w danym czasie (jeśli obowiązują opłaty).  

 

Zapoznaj się z aktualnymi zaleceniami związanymi 
z koronawirusem w Szkocji.  

 

Więcej informacji 

Więcej informacji o twoich prawach związanych 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-infection
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-infection
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/healthcare-for-overseas-visitors
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/healthcare-for-overseas-visitors
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/healthcare-for-refugees-and-asylum-seekers
https://www.nhsinform.scot/media/3388/03covid-stay-at-home-110520-polish.pdf
https://www.nhsinform.scot/media/3388/03covid-stay-at-home-110520-polish.pdf
https://www.nhsinform.scot/media/3388/03covid-stay-at-home-110520-polish.pdf
https://www.nhsinform.scot/media/3388/03covid-stay-at-home-110520-polish.pdf
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z korzystaniem z opieki zdrowotnej w Szkocji: 

 Opieka zdrowotna dla podróżnych zza granicy, w tym 
opłata dodatkowa z tytułu opieki zdrowotnej dla 
imigrantów, 

 Opieka zdrowotna dla uchodźców i osób starających 
się o azyl. 
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