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Når I bor sammen 
Bor I flere sammen, skal I undgå at få coronasmitte i huset. Én af jer 
kan sagtens være smittet uden at vide det. Husk derfor: 
 Vask hænder ofte: Når I kommer hjem, har været på toilettet og 

laver mad. 
 Gør rent ofte. Husk dørhåndtag, kontakter og alle vandrette 

flader. 
 Hold afstand til hinanden – gerne 2 meter. 
 Se kun få mennesker. I må max være 5 samlet.  
 Undgå håndtryk og kram og host og nys i ærmet 
 Bliv testet ofte – gerne en gang om ugen. Test er gratis. 

o En quick-test giver svar med det samme. Du skal ikke 
bestille tid. Men testresultatet er kun 100 procent sikkert, 
hvis du har Covid-19. Så vil testen vise, at du er 'positiv'. 

o En PCR-test er mere sikker, men svaret kommer ikke 
med det samme.  

o PCR-testen viser både, hvis du er smittet (positiv) og 
ikke smittet (negativ).  

o Bestil tid til PCR-test på www.coronaprover.dk   
o Du bestiller tid med din NemID. Har du ikke NemID, skal 

du ringe til Region Hovedstaden, tlf. +45 3066 8937, alle 
dage kl. 10-18. Se mere på regionh.dk/coronatest 

 
’Er du syg?  
Tegn på Covid-19 er ofte tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, 
vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter.  
Hvis du tror, du er smittet med COVID-19, skal du: 
 Blive testet, så snart du kan. Bestil tid på coronaprover.dk med 

din NemID. Har du ikke NemID, skal du ringe til Region 
Hovedstaden, tlf. 3066 8937, alle dage kl. 10-18   

 Blive hjemme og isolére dig fra andre. Ring til Furesø 
Kommune, hvis du har brug for at bo for dig selv, til du bliver 
rask: Hverdage og weekender tlf. +45 72 35 56 01, telefontid kl. 
8.00-22.00. 

 Undgå at dele værelse, toilet, køkken og stue med andre.  
 Huske grundig rengøring: Vask hænder ofte og gør rent efter 

dig med spritklude eller rengøringsmiddel. 
Husk, at alle omkring dig skal have besked, hvis du er smittet. De er 
nære kontakter og skal derfor testes.  
Læs mere på www.coronasmitte.dk/raad-og-regler 


