Informasjon til reisende om testing med
hurtigtester på testsenter ved ankomst
Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i
kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, lar seg teste for covid-19. Testen er frivillig og
gratis.
Etter at du har tatt testen må du vente i eget område på testsenteret til resultatet er klart. Det tar
normalt 15 - 20 minutter til testsvaret er klart.
På noen testsentre kan du reise hjem rett etter at testen er tatt. Hvis testen viser at du er smittet
(positivt resultat), vil noen fra kommunen eller testsenteret ta kontakt med deg i løpet av kort tid
(normalt innen 3 timer) og gi deg informasjon om hva du skal gjøre. Hvis testen viser at du ikke er
smittet (negativt resultat), vil du ikke bli kontaktet.
Hvis du har norsk personnummer finner du svar på testen på helsenorge.no så snart resultatet er
klart og registrert.

Negativt svar
Negativt svar betyr at du enten ikke er smittet eller ikke har fått symptomer ennå. Dersom
du har oppholdt deg i et rødt land skal du i karantene i 10 døgn, selv om svaret var negativt.
Kontakt lege, hvis du føler deg syk på vei hjem eller når du kommer hjem. Telefon 116117.

Positivt svar
Hvis prøvesvaret er positivt, skal du i isolasjon og nærkontaktene dine skal i karantene.
Dersom du har et egnet isolasjonssted, kan du reise dit. Du bør blant annet ha eget rom og bad, ikke
gå ut og andre må handle for deg.
Hvis du ikke har et egnet sted å være, vil du bli innlosjert av kommunen der testsenteret ligger.
Du skal varsle de du bor sammen med og andre nærkontakter om at du har testet positivt, og at de
må gå i karantene.
Du vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen. Det er viktig at du svarer på telefoner også
fra ukjente telefonnumre.
Du finner all informasjon isolasjon og karantene på Helsenorge.no.

Om tilbudet på testsenteret
Testsenteret på flyplass/havn/langs vei tilbyr kun test. Kontakt lege, hvis du føler deg syk.
Telefon til legevakt i Norge er 116117.
Testsenteret må prioritere hvem som blir testet, dersom mange ønsker å bli testet samtidig.
Personer med tegn på sykdom, eller som vet at de har vært i kontakt med andre med covid-19,
vil bli prioritert.
Takk for at du lar deg teste!
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