Du har været i nær kontakt med
én, der er smittet med coronavirus
Du skal derfor gå i isolation og testes 2 gange for coronavirus.
Så er du med til at forhindre, at smitten spredes. Sådan gør du:

1

Gå i isolation, som om du var smittet med coronavirus
Hvis du er færdigvaccineret (2 stik), skal du fortsat testes, men du behøver ikke gå i
isolation, hvis det er mere end 14 dage siden, du fik 2. stik, og du ikke har symptomer.

2

Ring på tlf. 3232 0511
for at få henvisning til PCR-test og afklaring af, hvilke dage du skal testes
Når du ringer til Coronaopsporingen, bliver du vejledt i, hvordan du skal forholde
dig som nær kontakt. Du får også henvisning til test, hvilket betyder, at du
hurtigere får tid til test, og at begge tests kan bestilles med det samme.
Bestil derefter de 2 tests på coronaprover.dk

3

Få taget test nr. 1, som du har bestilt
Du må gerne gå ud for at blive testet. Husk mundbind.

Negativ test

Positiv test

Test nr. 1 viser ikke tegn på, at du er smittet med coronavirus
Forbliv i isolation, indtil du har taget test nr. 2
og du igen har fået et negativt resultat.
Det er vigtigt, at du bliver testet igen,
selvom den første test er negativ.

Test nr. 2 viser fortsat,
at du ikke er smittet
Du behøver ikke længere
være i isolation.

4

Få taget
test nr. 2,
som du
har bestilt

Testen viser, at du er smittet med coronavirus
Du skal stadig være i isolation.
• Hvis du ikke har symptomer, skal du
blive i isolation indtil 7 dage efter,
at testen blev taget.
• Hvis du har symptomer, skal du blive
i isolation indtil 48 timer efter, at
symptomerne er væk.
Efter din isolation skal du
ikke have taget en ny test.

Læs mere om, hvad det vil sige at være nær kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Besøg bit.ly/nærkontakt eller ring på tlf. 32 32 05 11
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