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Vejledning til selvtest 

 

Klar til selvtest 
Du skal nu i gang med at udføre en selvtest. Det er frivilligt at deltage i test, men vi opfordrer kraf-
tigt til, at du deltager. Du skal tage dig tid til at udføre testen korrekt og følge vejledningen nøje. 
 
 

Kontraindikationer 

Podning med kviktest skal ikke foretages i disse tilfælde: 

• Tendens til næseblødning 

• Sygdomme i næsesvælget 

• Ved nyligt brækket næse/efter næseoperation 

• Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen 

• Hvis du har symptomer på COVID-19 – du skal gå i isolation og få foretaget en PCR-test 

• Hvis du har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 12 uger, bør du ikke lade dig 

teste løbende, da du kan blive ved med at teste positiv i op til 12 uger efter første positive 

test. 

Selve testen 
• Du udfører hånddesinfektion 

• Du spritter bordet af med overfladedesinfektion 

• Du gennemfører selv podningen, hvis du er indforstået hermed 

• Følg vejledning til udførelse og analyse af test 

• Du udfører hånddesinfektion 
 

Aflæsning af testsvar 

• Du aflæser selv testsvar 
 

Inkonklusivt svar 

• Udfør test igen 
 
Negativt svar 

• Bordet rengøres med overfladedesinfektion 

• Affald samles i den udleverede affaldspose, posen lukkes med en knude og bortskaffes 

som dagrenovation 

• Du udfører hånddesinfektion 

• Arbejdet kan gå i gang 

 
Positivt testsvar OG symptomer forenelige med COVID-19 

• Tag mundbind på 

• Bordet rengøres med overfladedesinfektion 

• Affald fra testen samles i den udleverede affaldspose, posen lukkes med en knude og bort-
skaffes som dagrenovation 

• Du udfører hånddesinfektion 

• Tag kontakt til en fast medarbejder på stedet for at informere om, at du går hjem igen 

• Du skal forlade stedet iført mundbind straks herefter 
 
Positivt testsvar UDEN symptomer forenelige med COVID-19 

• Tag mundbind på 

• Bordet rengøres med overfladedesinfektion 
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• Affald fra testen samles i den udleverede affaldspose, posen lukkes med en knude 

• Du udfører hånddesinfektion 

• Tag kontakt til en fast medarbejder for at får udleveret endnu et testkit 

• Du skal udføre selvtesten med det nye testkit, som ovenfor beskrevet 

• Såfremt selvtest nummer to også er positiv er du at betragte som smittet med COVID-19. 

Du skal informere en kollega om resultatet og går hjem i isolation 

• Såfremt test nummer to er negativ er du at betragte som IKKE smittet og kan fortsætte ar-

bejdet 

• Der udføres ikke yderligere test 

• Affald fra de to test bortskaffes som dagrenovation 


