DIN FYNSKE SYGEPLEJERSKE
HUSKELISTE HVIS DU SKAL TESTES PÅ SKEBYVEJ 30

Inden:
Det er vigtigt at du er opmærksom på at der tidligst kan testes 48 timer efter kontakt
med anden smittet person/smittekilde. Smitte sket indenfor 48 timers inden test, kan IKKE
opfanges af test. Dette gælder både for antigen og PCR test. Man kan således testes
negativ og alligevel være positiv dagen efter. Derfor; følg altid Sundhedsstyrelsens
retningslinjer uanset resultat.
Kom til tiden! Dette er meget vigtigt. Kommer du ikke på aftalte tidspunkt, kan du ikke
garanteres test!
Husk at læse medsendte infoark!
Oplys det præcise antal af personer der skal testet! Du bliver faktureret for det antal test
du har bestilt. Bestilte antal test klargøres forinden og tages med ud i bilen og ubrugte
tests må ikke komme retur igen pga smitterisiko. Der gøres ingen undtagelser fra dette.
Ved framelding af personer til test bliver du opkrævet efter gældende afbudsregler. Se
venligst hjemmesiden.
Oplys inden besøget om du ønsker antistoftest (+ 200 kr)
Oplys inden besøg om du skal bruge Certifat/Coronapas. Dette koster ikke ekstra, men
skal bestilles på forhånd.
Husk at udfylde dit journalark inden ankomst. Vær grundig når du udfylder. Hvis du ikke
opgiver læsbare kontakt oplysninger, kan du ikke modtage svar.
Husk at medbringe mundbind til alle der skal testet. Skal bæres under hele testsession.
Du testes gennem næsen. Mundbind trækkes ned under næsen, men forbliver over
munden.
Pga. smitterisiko skal du medbringe egen kuglepen og evt. skriveunderlag til brug ved
udfyldelse af certifikat. Der gøres ingen undtagelser og du kan ikke blive testet uden
udfyldt journalark og kan ikke modtage certifikat uden at medbringe egne
skriveredskaber.
Husk at der opkræves weekendtillæg på + 50 % og Søn/helligdagstillæg på + 100 %

Find vej:
Hvis du kommer fra Otterup: Når du nærmer dig adressen, vil du på venstre hånd se en
stor præstegård med en høj mur omkring. Umiddelbart efter denne vil du se en lille
markvej. Her skal du ned. Vejen svinger 2 gange og du kører helt ned for enden, ca. 300
m.
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Under:
Du vil blive testet i din bil.
Når du ankommer så vent venligst i din bil ved stopskilt. Ved ventetid ring eller dyt. Gå
IKKE ind!

Efter
• Skal du ikke bruge certifikat/Coronapas = Du kan køre umiddelbart efter test og få svaret
oplyst pr. telefon efter 20 min. Ved opkald skal du oplyse dit personnummer inden svar.
• Skal du bruge certifikat/Coronapas: Du venter i bilen 20 min. og vil herefter modtage
svar og certifikat.
Kør ned her

