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Testning af unge mellem 15 og 25 år i hovedstadsområdet

Kære plejefamilie,
Regeringen har opfordret alle unge mellem 15-25 år i 17 kommuner i
Region Hovedstaden til at lade sig teste for covid-19 i løbet af de to første
uger i december.
Udover Københavns Kommune er det følgende kommuner: Albertslund,
Brøndby, Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,
Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby
og Vallensbæk.
Testningen er frivillig, og alle unge får besked i e-boks fra sundhedsmyndighederne. De unge skal selv bestille testen.
Vi vil gerne opfordre jer som plejefamilie til at støtte jeres plejebarn i at
blive testet. Det kan være støtte i form af en kærlig opfordring, hjælp med
at bestille tid eller følge til test - det er selvfølgelig helt jeres vurdering i
forhold til jeres plejebarn.
Teststeder i Region Hovedstaden
Testcenter Danmark driver seks faste COVID-19-teststeder samt en række
mobile teststeder i Region Hovedstaden. I skal bestille tid på coronaprover.dk, inden man møder op i de faste teststeder.
Opfordringen fra Region Hovedstaden lyder, at man som udgangspunkt
skal anvende de faste teststeder.
I kan finde en liste med de faste teststeder her:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Akuthj%C3%A6lp/1813/Adresser%20akutmodtagelser%20og%20klinikker/S
ider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx
De mobile teststeder er beregnet på at komme ud i nærområder, hvor
borgerne naturligt færdes, eller til områder med højt smittetryk samt ved
grænseovergange. Man skal ikke bestille tid til de mobile teststeder, og
derfor vil der oftere være kø ved de mobile teststeder. I kan se listen over
mobile teststeder her:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Akuthj%C3%A6lp/1813/Adresser%20akutmodtagelser%20og%20klinikker/S
ider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx#mobile
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På Region Hovedstadens hjemmeside kan I læse mere om massetestningen af unge mellem 15-25 år.
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-ognyheder/Sider/Smitten-skal-d%C3%A6mpes-inden-jul-Massetest-afunge-mellem-15-og-25-%C3%A5r-i-hovedstadsomr%C3%A5det.aspx
Testning af unge i andre kommuner
Hvis I bor med et plejebarn over 15 år i en kommune, som ikke er blandt
de 17, som er nævnt i brevet her, kan det stadig være en god ide for jeres
plejebarn at blive testet. I kan finde information om lokale testmuligheder
på jeres regions hjemmeside eller på https://coronasmitte.dk/. I kan også opfordre eller hjælpe barnet med at bestille tid på coronaproever.dk.
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