Testprogrammer
Testprogrammer
I Danmark har vi to forskellige testprogrammer, når man har været i kontakt med en person smittet
med Corona-virus.
Testprogrammerne adskiller sig fra hinanden ved, at man i det ene testprogram testes én gang, mens
man i det andet testprogram testes to gange. Om man skal følge det ene eller det andet testprogram
afhænger af, hvor tæt kontakt man har haft med den smittede.
Dagtilbudslederen eller skolelederen giver dig besked om, hvilket testprogram dit barn skal følge.
Vurderingen af hvilket testprogram, dit barn skal følge, er taget på baggrund af
Sundhedsmyndighedernes vejledning og i samråd med Køge Kommunes Sundhedstjeneste.

Screeningsprogrammet
Hvis dit barn hjemsendes i screeningsprogrammet skal han/hun have foretaget én test. Testen skal
afklare om der er yderligere smitte i klassen/stuen. Når dit barn sendes hjem i screeningsprogrammet,
skal dit barn blive hjemme indtil negativ testresultat foreligger. Dit barn må ikke lege med eller ses
med andre børn eller personer uden for husstanden. Det er dog i orden at gå en tur, hvis der holdes
god afstand til andre.
Du kan uden henvisning fra egen læge booke tid til én test til dit barn på coronaprover.dk., når barnet
er 2 år og derover samt uden symptomer. Er dit barn under 2 år, skal du ringe til egen læge for
henvisning til test.
Nære kontakter programmet
Er dit barn hjemsendt i nære kontakter testprogrammet skal du først ringe Kontaktopsporingsenheden
på tlf. 70 20 02 33 og taste 2. Herefter skal du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for at få dit
barn henvist til to test. Når dit barn er henvist, booker du selv tid til to test på coronaprover.dk:
• 1. test: Første tid bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 4 dage efter, at man første
gang var i nær kontakt med den smittede.
• 2. test: Anden tid bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, man
var nær kontakt med den smittede, skal der kun bookes tid til første test. I perioden op til og efter,
man har fået taget anden test som nær kontakt, må man godt være i dagtilbud, skole.

Læs mere på Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus.
Hvornår må man møde igen
Alle børn, elever og medarbejdere, der testes, hvad enten det er som nær kontakt eller som en del af
screeningen, og som er uden symptomer på COVID-19, skal blive hjemme. De må først mødes med
andre uden for husstanden, hvis det første testsvar er negativt (dvs. at der ikke er påvist Coronavirus).
Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden symptomer, da det kan opleves ubehageligt for
dem. Børn som ikke får foretaget en test, skal blive hjemme i 7 dage. Hvis de udvikler symptomer, skal
de blive hjemme indtil, de har haft 48 timer uden symptomer.
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Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece til forældre, hvor du kan læse mere.
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