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Mulighed for COVID-19 test i dit nærområde
Kære forældre i dagtilbud, klub og skole
Høje-Taastrup Kommune har fået mulighed for at tilbyde COVID-19-test på udvalgte skoler i
uge 5 og opfordrer derfor til, at du og dine børn benytter anledningen til at blive testet. I skal
ikke bestille tid og kan blive testet her:
Tid
Mandag 1. feb.. Kl. 8:00 – 10:00

Mandag 1. feb. Kl. 11:00 – 13:00
Tirsdag 2. feb. kl. 8:00 – 10:00

Tirsdag 2. feb. Kl. 11:00 – 13:00
Onsdag 3. feb. Kl. 8:00 – 10:00
Onsdag 3. feb. Kl. 11:00 – 13:00

Sted og lokale
Charlotteskolens Aula:
Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene. Indgang
via blok J
Fløng Skole, Festsalen:
Fløng byvej 24, 2640 Hedehusene
Borgerskolen idrætshal:
Indgang via Taastrup Hovedgade 155, 2630 Taastrup
Mølleholm skole lokale 550:
Mølleholmen 20, 2630 Taastrup. Lokale 550
Sengeløse skole i håndværk og design:
Spangåvej 10, 2630 Taastrup
Torstorp Skole i aulaen, Torstorpvej 1, 2630 Taastrup

Det er Testcenter Danmark, der udfører testene, dvs. det er PCR-test, hvor I bliver podet i
halsen og efter 24-72 timer kan I finde svarene på jeres test på www.sundhed.dk. Hvis testen
er positiv, skal I isolere jer.
Hvis I ikke har mulighed for at benytte jer af denne test-mulighed, så opfordrer vi til at benytte Region Hovedstadens testcenter (PCR-test), Taastrupgårdsvej 28, Taastrup. Der er
åbent hver dag kl. 7-22. Her kræves der tidsbestilling med NemId på www.coronaprover.dk
Hvis I har symptomer på covid-19, skal I ikke møde op til test men kontakte jeres læge.
Når du ankommer til det lokale teststed, så husk:
• At bære mundbind, børn under 12 år er undtaget
• At holde god afstand på 2 meter - afstandskravet er øget!
• Hav jeres sygesikringskort klar
• Vær tålmodig; der kan være kødannelse og husk det varme tøj.
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