Q&A om Testcenter Danmark

_________________________________
Q: Hvem kan blive testet i Testcenter Danmark?
A: Testcenter Danmark er et frivilligt tilbud til alle raske danske borgere og turister, der er fyldt 12 år.
Q: Kan man blive testet i Testcenter Danmark, hvis man har symptomer på smitte?
A: Testcenter Danmark er forbeholdt raske borgere, da der ikke skal være en smitterisiko forbundet med at komme til
podning. Har man symptomer på smitte, bør man kontakte egen læge med henblik på test.
Q: Er det frivilligt at blive testet?
A: Ja, testning for COVID-19 er et tilbud.
Q: Hvad er åbningstiderne i Testcenter Danmark?
A: Åbningstiderne for de faste testcentre i Testcenter Danmark er alle dage kl. 9-17 – dog er testcentret i Københavns
Lufthavn åbent 06-24.
Q: Hvor i landet er Testcenter Danmark placeret?
A: Testcenter Danmarks faste centre er placeret i Hillerød, Fælledparken, Friheden, Ballerup, Københavns Lufthavn og
på Bornholm. For nærmere vejvisning se her: https://bit.ly/37Y0NKA
Q: Hvad ligger til grund for placeringen af Testcenter Danmarks centre?
A: Beslutningen om placeringen af Testcenter Danmarks centre er truffet ud fra en samlet vurdering af
befolkningstæthed, trafikale forhold mv. Det nordlige testcenter er placeret i Hillerød er i et forsøg på at lægge os
’midt i nord’ for også at dække den vestlige del af regionen.
Q: Kan man blive testet for antistoffer i Testcenter Danmark?
A: Det er kun muligt at blive testet for antistoffer i Testcenter Fælledparken, og kun hvis man er tilknyttet et
forskningsprojekt. I de øvrige testcentre testes for udelukkende for coronavirus.
Q: Hvem bemander Testcenter Danmark?
A: Testcentret er bemandet med personale fra Region Hovedstaden.
Q: Hvem udfører testen?
A: Testen udføres af testpersonale ansat i Testcenter Danmark.
Q: Hvordan foregår testen?
A: Testpersonalet udfører prøvetagning som en halspodning med vatpodepind. Vatpodepinden føres ind bagest i
munden og samler testmateriale fra det bageste af svælget.
Q: Hvor lang tid tager testen?
A: Testen tager ca. 5 minutter.
Q: Koster det penge at blive testet?
A: Nej, podningen er gratis.
Q: Skal man bestille tid til test?
A: Ja, testen kræver forudgående tidsbestilling på coronaprover.dk. Turister skal ikke bestille tid, ligesom det ikke
kræver tidsbestilling at blive testet i Testcenter Københavns Lufthavn og de mobile testcentre i sommerlandet.
Q: Skal man bære bundbind i testcentret?
A: Nej – personalet er iført værnemidler.
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Q: Hvordan får man svar på podetest?
A: Danske borgere får podesvar på sundhed.dk inden for 72 timer. Udenlandske borgere vil blive ringet op af den
nationale corona-hotline og få deres prøvesvar, hvis de er testet positiv - er testsvaret negativt, bliver de ikke
kontaktet.
Q: Hvor længe går der, før danske borgere får svar på podetest?
A: Danske borgere kan få podesvar på sundhed.dk inden for 72 timer. Udenlandske borgere vil kun blive kontaktet,
hvis de er testet positiv.
Q: Hvordan skal man forholde sig i dagene, hvor man venter svar på en podetest?
A: I dagene, hvor man afventer svar på en podetest opfordres der til, at man tager sig sine forholdsregler og følger
Sundhedsstyrelsens råd for mindre smitte.
Q: Hvordan skal man forholde sig, hvis man bliver testet positiv for corona?
A: I tilfælde af et positivt testsvar opfordres borgere til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for selvisolation og
kontaktopsporing.
Q: Hvem står bag etableringen af Testcenter Danmark?
A: Testcenter Danmark er etableret i et i et tæt samarbejde i Den Nationale Operative Stab som led i den nationale
teststrategi – et samarbejde mellem Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste,
Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen.
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Særligt om Testcenter Københavns Lufthavn

_________________________________
Q: Hvornår blev Testcentret i Københavns Lufthavn åbnet?
A: Testcentret blev åbnet mandag d. 15. juni 2020.
Q: Hvem kan blive testet i Testcentret?
A: Testcentret er et frivilligt tilbud til danskere og udenlandske rejsende, som rejser ind i Danmark.
Q: Kan indrejsende fra alle lande blive testet i Testcenteret?
A: Ja, tilbuddet er til alle indrejsende.
Q: Kan man blive testet, inden man tager ud at rejse?
A: Testcentret i Københavns Lufthavn er primært for indrejsende danskere og udlændinge.
Q: Må man benytte Testcentret i Københavns Lufthavn, selvom man ikke skal ud at rejse?
A: Nej, testcentret i Københavns Lufthavn er forbeholdt indrejsende. Benyt i stedet et af de øvrige testcentre, hvis du
ikke skal ud at rejse.
Q: Kan man blive testet for antistoffer i testcentret i Københavns Lufthavn?
A: Nej, det er ikke muligt at blive testet for antistoffer i testcentret i Københavns Lufthavn. I Testcentret i lufthavnen
testes for coronavirus. Der foretages kun antistoftest i Testcenter Fælledparken.
Q: Hvor i lufthavnen er testcentret placeret?
A: Testcentret er pr. 13/7 flyttet til p-pladsen P-5 i Københavns Lufthavn ved siden af Clarion Hotel (førhen var det
placeret mellem terminal 2 og 3).
Q: Hvorfor placerer man et testcenter i Københavns Lufthavn?
A: Testcentret er placeret i Københavns Lufthavn for at give indrejsende danskere og udlændinge mulighed for at blive
testet for COVID-19 ved indrejse til Danmark.
Q: Hvad er testcentrets åbningstider?
A: Åbningstiderne er pr. 13/7 udvidet til kl. 6.00-24.00 (førhen åbent fra 9.00-16.00)
Q: Er teltet både for gående og kørende?
A: Ja, teltet har både et testspor til gående og et drive-in spor til kørende.
Q: Hvad skal man gøre, hvis man rejser til Danmark med fly og gerne vil testes for corona, men ankommer uden for
testcentrets åbningstider?
A: Ankommer man uden for testcentrets åbningstider, kan man bestille tid til podning på coronaprover.dk og blive
testet i et af Testcenter Danmarks øvrige testtelte.
Q: Skal man bestille tid til test i Testcenter Københavns Lufthavn?
A: Nej, testen kræver ingen forudgående tidsbestilling.
Q: Skal man gå i karantæne i Danmark, hvis testen er negativ?
A: Såfremt testen er negativ, kan du ifølge Corona.dk afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved
hjemkomst fra udlandet.
Q: Kan man booke en rejse til et land, Udenrigsministeriet ikke har åbnet for, og så bare tage en test, når man kommer
til Københavns Lufthavn og dermed ’slippe for’ 14 dages karantæne, når man rejser til andre lande end de
anbefalede?
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A: Her må vi henvise til Corona.dk.
Q: Hvem står bag etableringen af testteltet i Københavns Lufthavn?
A: Testcentret er etableret i et samarbejde mellem Københavns Lufthavn og Region Hovedstadens Akutberedskab som
led i den nationale teststrategi.

Særligt om mobile testcentre (opdateres løbende på hjemmesiden)

_________________________________
Q: Hvor i landet er vil de mobile testcentre befinde sig?
A: De mobile testcentre vil have fast tilknytning til de fem ikke-mobile testcentre i Region Hovedstaden, henholdsvis
Hillerød, Fælledparken, Friheden, Ballerup og Bornholm.
o

Mobilt testcenter tilhørende Hillerød vil dække
o Færgeafgangen på Helsingør-Helsingborg-linjen hver tirsdag og torsdag fra 10-16
o Herudover vil enheden være placeret forskellige steder i sommerlandet nordpå

o

Mobilt testcenter tilhørende Fælledparken vil dække
o Københavns Havn og færgeafgangen på København-Oslo-linjen

o

Mobilt testcenter tilhørende Friheden vil dække
o Vestegnen, herunder bycentre og medborgerhuse

o

Mobilt testcenter tilhørende Ballerup vil
o Støtte op om dækning af sommerlandet

o

Mobilt testcenter tilhørende Bornholm vil køre rundt til forskellige små byer på øen
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