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Er du testet positiv i
forbindelse med indrejse?
Personer, der testes positiv for COVID-19 i forbindelse med indrejse,
skal gå i isolation i hjemmet. Er dette ikke muligt, kan man i nogle tilfælde visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet
– forudsat man er omfattet af målgruppen for dette tilbud.
Det sker for dig, der er positiv
Hvis du testes positiv, vil testleverandøren
informere Styrelsen for Patientsikkerhed,
som straks kontakter dig med henblik på
at igangsætte smitteopsporingsarbejde
og yde generel vejledning.
For alle gældende
regler og undtagelser
kan du læse mere på
coronasmitte.dk eller
en.coronasmitte.dk

Hvis du testes positiv i lufthavnen, vil du
blive ført ad en udgang til en PCR-testfacilitet i lufthavnen med henblik på at få
foretaget en supplerende PCR-test, som
kan bruges til bestemmelse af, om du har
en særlig virusvariant.

Ring til din kommune, og hør nærmere
om dine muligheder, eller læs mere på
kommunens hjemmeside. Hvis du ikke
bor i Danmark, kan du rette henvendelse
til den kommune, som du opholder dig i
under dit ophold, for at høre om mulighederne for at blive visiteret til et frivilligt
isolationsophold.
Læs mere om de generelle retningslinjer
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
sst.dk/da/corona

Kan man undtages for isolation?
Transport til en isolationsfacilitet
Efter der er foretaget en supplerende
PCR-test, vil du få tilbudt at blive transporteret af testleverandøren til din isolationsfacilitet – fx dit eget hjem.

Hvor skal du i isolation?
Mange vælger at gå i isolation i eget hjem.
Hvis du ikke har mulighed for at holde
tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi din bolig er meget lille, eller du deler husstand med personer, som
er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få
bevilget et frivilligt isolationsophold uden
for hjemmet af din kommune. Ophold på
en kommunal isolationsfacilitet visiteres
af kommunen.

Personer, der testes positiv for COVID-19
i forbindelse med indrejse, er omfattet af
kravet om isolation, selvom de tilhører en
af de persongrupper, der ellers ville være
undtaget.
Har du en positiv test for COVID-19, kan
du heller ikke midlertidigt afbryde isolationen, uanset et eventuelt anerkendelsesværdigt formål. Du kan dog bryde isolationen for at søge nødvendig behandling i
sundhedsvæsenet, herunder i forbindelse
med test. Du bør i den forbindelse følge
gældende anbefalinger for at mindske
smittespredning.
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