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Vejledning til supervisor

Kom sikkert i gang med jeres testkit - En kort oversigt
Forud for prøvetagningen, skal I vælge en repræsentant i virksomheden som skal supervisere
prøverne, og derfor skal vedkommende læse vedlagte materiale og guides grundigt i gennem før I går
videre.

For at blive supervisor for prøverne skal repræsentanten udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet
indeholder spørgsmål der skal besvares korrekt. Følg dette link:
https://pentabase.com/pentabase.supervisor
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Når alle spørgsmål i spørgeskemaet er besvaret med 100 %, vil jeres repræsentant modtage certifikat
som understøtter, at man nu er supervisor for prøvetagningen hos jer.

5

Jeres repræsentant skal nu sørge for, at medarbejdere er oprettet i Pentabase Journal system, og
derefter kan de supervisere test af medarbejdere. Repræsentanten udleverer prøverne til
medarbejdere og skriver prøvenummer, telefonnummer og navn på medarbejdere ned på det
vedlagte ark. Guiden til prøven og prøveregistrering er på de vedlagte sider. 
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7 Vi analyserer prøverne og I får svar direkte på telefon, 'Min Sundhed' appen, "Coronapas" appen og
på jeres profil i PentaBases journalsystem.
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Udpeg en repræsentant for virksomheden der er ansvarlig for at supervisere jeres prøver. Denne
repræsentant skal gennemgå alt materialet og sørge for at guides og andet er læst og forstået grundigt. 

Derfra skal repræsentanten udfylde delivery note. Når dette er gjort, kan I aflevere jeres prøver til test. 
Indlever prøverne til én af de nærliggende laboratorier. I kan som virksomhed indlevere prøverne inden
klokken 12:00 og modtage svar inden klokken 20:00 samme dag. Indleveres prøverne efter klokken
12:00, får man svar dagen efter før klokken 12.
NB: Gælder testcentrenes åbningstider. Bemærk at nogle testcentre har lukket i weekenderne.

Når medarbejdere har lavet prøven og prøven er registreret i Pentabase Journal system, skal
repræsentanten pakke prøverne som anvist i det vedlagte guide-materiale.

Alt materiale og guide kan findes online her: https://pentabase.com/spyttest-pcr-test/?lang=da

EN DETALJERET GUIDE FOR TESTPERSONERNE ER VEDLAGT
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