corona

DANSK

Test for
COVID-19
Danmark er et af de lande i verden,

Sådan bestiller du tid til test

Sådan får du resultatet af testen

som tester flest personer i forhold til

Bestil tid til test på coronaprover.dk

Du skal logge ind på sundhed.dk med

indbyggertal. Det er vigtigt for at holde

i følgende situationer:

NemID for at få resultatet af testen.

• Du føler dig rask, og du har ikke

Hvis du er smittet med COVID-19, står

smittetrykket nede og epidemien
under kontrol.
I Danmark tester vi både personer
med symptomer og personer uden
symptomer.

brug for at tale med en læge, men

der, at prøven er ’Positiv’, ’Formodet

du vil gerne testes alligevel

positiv’ eller ’Påvist’. Er du smittet, er

• Du har milde symptomer på
COVID-19, men du har ikke brug

det meget vigtigt, at du går i isolation,
så du ikke smitter andre.

for at tale med en læge.
Symptomer på COVID-19 er fx feber,

Hvis du ikke er smittet med COVID-19,

hoste, besvær med at trække vejret,

Husk, at du skal bruge dit NemID,

står der, at prøven er ’Negativ’ eller

hovedpine, ondt i musklerne eller

når du bestiller tid til test på

’Ikke påvist’.

ondt i halsen.

coronaprover.dk

Gå hjem i isolation og bliv hjemme,

Ring til din læge eller 1813 i følgende

hvis du har symptomer

situationer:

Læs mere om COVID-19 på

Hvis du føler dig syg og har symptomer på COVID-19, skal du gøre
følgende:
• Gå hjem og bliv hjemme, til du
skal testes

Hvis du har spørgsmål om
• Du har symptomer på COVID-19

til du har fået svar.

COVID-19, kan du også ringe til

og føler dig så syg, at du gerne vil

myndighedernes fælles hotline

tale med en læge

på telefon tlf. 7020 0233.

• Du er bekymret eller i tvivl
• Du skal have testet et barn under 2 år.

• Bliv testet – og husk mundbindet
• Gå hjem efter testen og bliv hjemme,

coronasmitte.dk

Du bør også blive testet, hvis du er en
nær kontakt til en smittet person. Nære
kontakter er typisk dem, du bor og
sover sammen med, men det kan også
være kolleger og venner, som du har
været tæt på.
Du bør også blive testet, hvis du bliver
bedt om det. Det kan fx være i forbindelse med indlæggelse, behandling
eller undersøgelse, eller som led i smitteopsporing ved udbrud på fx skoler,
boligområder eller arbejdspladser.

