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English Polish / Polski 

What is long COVID? 

This information is for people aged 18 and over. Contact your GP or 

paediatric team directly if you're worried about possible long COVID 

symptoms and you're either: 

 under 18 

 a parent, guardian or carer of a young person or child 

While most people recover quickly from coronavirus (COVID-19), some 

people may have ongoing symptoms. These can last for a few weeks or 

longer. This has been referred to as long COVID. 

These symptoms are not limited to people who were seriously unwell or 

hospitalised with coronavirus. 

Co to jest „długi COVID”? 

Poniższe informacje są przeznaczone dla osób, które mają co 

najmniej 18 lat. Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim GP lub 

zespołem ds. pediatrycznej opieki zdrowotnej, jeśli niepokoisz się 

możliwymi objawami długiego COVID i: 

 masz mniej niż 18 lat lub 

 jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka lub osoby 

niepełnoletniej. 

Choć większość ludzi szybko wraca do zdrowia po zakażeniu 

koronawirusem (COVID-19), niektóre osoby mogą odczuwać 

długotrwałe objawy. Objawy te mogą się utrzymywać przez kilka 

tygodni lub dłużej. Stan ten określany jest mianem „długiego COVID” 

(long COVID). 

Objawy te występują nie tylko u osób, które poważnie chorowały lub 



były hospitalizowane z powodu koronawirusa. 

How long does long Covid last? 

Most people's symptoms of coronavirus get better within 4 weeks. But 

for some people, symptoms can last longer, or new ones can develop. 

Symptoms can also change over time and can affect anywhere in the 

body. 

Healthcare professionals may refer to long COVID as: 

 ongoing symptomatic COVID-19 (4 to 12 weeks) 

 post-COVID-19 syndrome (over 12 weeks) 

As this is a new condition, our understanding is developing all the time. 

Experts are learning more about how long symptoms will last, and it'll 

vary from person to person. There can be different symptoms which 

often overlap. It can't be said exactly how long coronavirus symptoms 

will last. The reassuring evidence is that symptoms improve over time in 

most cases.  

Advice is based on:  

 evidence from research so far 

 experience and expert knowledge of healthcare professionals  

Jak długo trwa „długi COVID”? 

U większości ludzi objawy zakażenia koronawirusem ustępują w 

ciągu 4 tygodni. Jednak u niektórych osób objawy mogą utrzymywać 

się dłużej lub możliwe jest pojawienie się nowych. Objawy mogą 

także zmieniać się w czasie i dotyczyć dowolnych narządów w 

organizmie. 

Pracownicy służby zdrowia mogą mówić o „długim COVID”, mając na 

myśli: 

 trwającą objawową chorobę COVID-19 (4–12 tygodni), 

 zespół pocovidowy (post-COVID-19 syndrome) (ponad 12 

tygodni). 

Zespół ten jest nowy, dlatego jest nadal badany i poznawany. 

Specjaliści coraz lepiej poznają czas trwania objawów, który bywa 

różny w zależności od osoby. Objawy długiego COVID mogą być 

różne, a często mogą się na siebie nakładać. Nie da się dokładnie 

stwierdzić, jak długo będą trwały objawy zakażenia koronawirusem. 

Pocieszające jest jednak to, że w większości przypadków objawy z 

czasem ustępują.  



Research is ongoing, so advice may change when its results are known. Przedstawione informacje oparte są na:  

 danych z dotychczasowych badań, 

 doświadczeniu i fachowej wiedzy personelu medycznego.  

Informacje te mogą ulec zmianie, gdy pojawią się wyniki trwających 

obecnie badań. 

Signs and symptoms of long COVID 

Signs and symptoms after coronavirus can be different from person to 

person. The most common ones include: 

 cough 

 breathlessness 

 fatigue 

 muscle and joint pain 

 sleep problems 

 loss of smell or taste 

 low mood 

 'brain fog', loss of concentration or memory issues (cognitive 

impairment) 

 anxiety 

Objawy długiego COVID 

Objawy po przechorowaniu koronawirusa mogą być różne u 

poszczególnych pacjentów. Do najczęstszych należą: 

 kaszel, 

 duszności, 

 zmęczenie, 

 bóle mięśni i stawów, 

 problemy ze snem, 

 utrata węchu lub smaku, 

 obniżenie nastroju, 

 „mgła mózgowa” – niezdolność do koncentracji lub problemy z 

pamięcią (zaburzenia poznawcze), 

 zaburzenia lękowe. 



Read further information about the signs and symptoms of long COVID Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat objawów długiego 

COVID 

Assessing long COVID symptoms 

Nobody else understands your symptoms as well as you. Some people 

can carry on their day to day life managing long COVID symptoms 

themselves. Others may need further help from a healthcare 

professional. 

You're the best person to help your healthcare professional understand 

how your symptoms affect you. 

Your symptoms can be assessed in several ways, which will include 

looking at your physical and mental wellbeing. 

Read further information about assessing long COVID symptoms 

Ocena objawów długiego COVID 

Nikt inny nie rozumie twoich objawów tak dobrze jak ty. Niektórzy 

ludzie mogą nadal prowadzić codzienne życie i samodzielnie radzić 

sobie z objawami długiego COVID. Inni zaś mogą potrzebować 

dodatkowej pomocy ze strony pracownika służby zdrowia. 

To ty najlepiej pomożesz pracownikowi służby zdrowia zrozumieć, w 

jaki sposób odczuwane przez ciebie objawy wpływają na twoje życie. 

Objawy można oceniać na kilka sposobów, które obejmują analizę 

twojego stanu zdrowia i samopoczucia. 

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat oceny objawów 

długiego COVID 

Planning your care 

When planning your care, it's important that you're involved in 

discussions and decisions that affect you. 

After your assessment, your healthcare professional will discuss with 

you and agree on what support you need and how you can get it. 

Planowanie opieki 

Podczas planowania dalszej opieki ważne jest, aby uczestniczyć w 

rozmowach i decyzjach, które będą miały na ciebie wpływ. 

Po dokonaniu oceny stanu zdrowia pracownik służby zdrowia omówi i 

uzgodni z tobą, jakiej potrzebujesz pomocy i jak z niej skorzystać. 

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat powrotu do 

https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/signs-and-symptoms-of-long-covid/
https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/signs-and-symptoms-of-long-covid/
https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/signs-and-symptoms-of-long-covid/
https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/assessing-long-covid-symptoms/
https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/assessing-long-covid-symptoms/
https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/assessing-long-covid-symptoms/
https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/your-recovery/


Read further information about your recovery zdrowia 

Vaccination  

It's now known whether vaccines have any effect on the ongoing 

symptoms of coronavirus. NHS Scotland recommend you get the 

coronavirus vaccine when offered it. Vaccines can help reduce the risk 

of further infection.  

Read further information about the coronavirus vaccine.   

Szczepienia  

Obecnie wiadomo już, czy szczepionki mają jakikolwiek wpływ na 

trwające objawy zakażenia koronawirusem. NHS Scotland zaleca 

przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi, gdy tylko zostanie ci 

ona zaoferowane. Szczepionki mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka 

kolejnego zakażenia.  

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat szczepionki 

przeciwko koronawirusowi.  

Patient information booklet  

There's a patient information booklet for people who have symptoms 

that last more than 4 weeks. It’s written by experts from the National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE), the Royal College for 

General Practitioners (RCGP) and the Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN).  

Read the patient information booklet 

Broszura informacyjna dla pacjenta  

Dla osób, u których objawy trwają dłużej niż 4 tygodnie, opracowano 

specjalną broszurę informacyjną dla pacjenta. Przygotowali ją 

eksperci z National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

Royal College for General Practitioners (RCGP) oraz Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).  

Zapoznaj się z broszurą informacyjną dla pacjenta 

NHS inform helpline 

If you’re well, but have a question about long COVID, you can phone 

0800 22 44 88. The helpline is open 7 days a week, from 8.00am to 

Infolinia NHS inform 

Jeśli czujesz się dobrze, ale masz pytanie dotyczące długiego 

COVID, możesz zadzwonić pod numer: 0800 22 44 88. Infolinia jest 
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8.00pm czynna przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8–20. 

For more information in Polish go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/polish 

Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie: 

www.nhsinform.scot/translations/languages/polish 
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