Info om test af ansatte og
elever for COVID-19 i skoler og
på uddannelsesinstitutioner
Regelmæssig test af ansatte og elever (over 12 år) er et ekstra redskab til at begrænse smitten som led i den gradvise genåbning af grundskoler og på ungdomsog voksenuddannelser. Her kan du bl.a. få svar på, hvad du skal gøre, hvis du som
ansat eller elev tester positiv med en hurtigtest (også kaldt ’antigentest’, ’kviktest’
og ’lyn-test’) eller PCR-test.

Hvorfor skal jeg testes?
• Regelmæssig brug af test kan forebygge og inddæmme smitte fra personer, som
endnu ikke ved, at de er smittet. På den måde kan smittekæderne hurtigere
brydes.
• Du kan enten få lavet en hurtigtest eller en PCR-test. Hurtigtesten giver et hurtigere svar end PCR-testen. PCR-testen giver dog et mere sikkert svar.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får et positivt testsvar?
•

Gå straks i selvisolation.

• Hvis du er ansat, skal du informere din ledelse om, at du er testet positiv for
COVID-19. Hvis du er elev, skal du eller dine forældre kontakte din underviser
eller skolens ledelse.
• Du vil blive kontaktet af Coronaopsporing (enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed). Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11, som kan
hjælpe med at opspore dine nære kontakter.
• Hvis du har fået et positivt svar på en hurtigtest, skal du have foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt. Coronaopsporing giver dig en henvisning til
testen, som du selv kan booke på www.coronaprover.dk
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Hvorfor skal jeg have foretaget en PCR-test, når jeg er
blevet testet positiv med en hurtigtest?
• En PCR-test kan be- eller afkræfte, om hurtigtesten har givet det rigtige svar.
• Ved brug af PCR-test er det muligt at vise, om du er smittet med en virusvariant.
På den måde kan myndighederne følge udbredelsen af udvalgte varianter.
• Hvis din opfølgende PCR-test er positiv, skal du blive i selvisolation.
Læs mere på www.sst.dk/selvisolation.
• Hvis din opfølgende PCR-test er negativ, og du ikke har symptomer, kan du afbryde
din selvisolation. Kontaktopsporingen kan også afbrydes, så dine nære kontakter
kan ophæve deres selvisolation og behøver ikke længere at blive testet.
• Du kan ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for rådgivning og hjælp til at
afbryde kontaktopsporingen.

Test giver kun et øjebliksbillede
En test – både hurtigtest og PCR-test – giver kun et øjebliksbillede af, om du
er eller ikke er smittet med COVID-19 på testtidspunktet. Det er derfor
vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger om at
holde god afstand, huske den gode håndhygiejne og blive hjemme ved
symptomer eller hvis du er nær kontakt – uanset hvilket testsvar du får.

Læs mere om test for ny coronavirus på www.sst.dk/coronatest
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