
NÅR DU ANKOMMER TESTSTASJON 
 

 

Velkommen til COVID-19 teststasjon 

Helse og sikkerhet for ansatte og besøkende personell er prioritet nr. 1. Hvis du føler deg syk eller 
opplever noen COVID-19 symptomer, må du avstå fra å reise og besøke teststedet 

En omfattende protokoll og et sett med COVID-19 helse- og sikkerhetstiltak utviklet i samarbeid med 
Equinor er iverksatt for å sikre et trygt miljø mens du er på teststasjonen. Dette inkluderer krav til 
bruk av munnbind og sosial avstand. Hvis du bruker toaletter, må du være nøye med håndvask. Vi 
stoler på at alle på stedet følger disse instruksjonene for å sikre et trygt miljø for alle. 

Sosial distansering 

Det er viktig at alle på stedet praktiserer sosial distansering for å opprettholde et trygt miljø. Mens 
du er på teststasjonen må du være oppmerksom på visuelle og verbale signaler om hvor man skal gå 
og oppholde seg, samt retningslinjer for kø og venteareal. Alle må opprettholde sosial distansering til 
enhver tid. 

Munnbind er påkrevet 

Besøkende skal ta med eget godkjent munnbind. Det vil bli gitt munnbind dersom du ikke har din 
egen. Munnbind skal sitte tett rundt sidene av ansiktet og dekke nese, munn og hake. Masker må 
festes før ankomst. 

Før ankomst 

De som føler seg syke eller har symptomer på COVID-19 skal ikke besøke teststasjonen. For mer 
informasjon om symptomer og prosedyrer for de som opplever dem, vennligst besøk FHI’s nettsted 
som finnes her. 

Ankomst 

Ved ankomst testlokasjon vil du bli bedt om å presentere gyldig legitimasjon, og en helsearbeider vil 
sjekke avtalen din. Under piloten er alt personell pålagt å ta med utfylte skjema for samtykke og 
egenerklæring som skal overleveres til sykepleieren som utfører PCR-testen. 

Informasjon og veiledninger 

Testlokasjon er delt inn i 3 soner: 

1) Køområde.  
Kø er tydelig merket og adskilt med tau for å ivareta sosial distansering fra ankomst til 
teststasjonene 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/#symptomer-ved-covid19-forkjoelelse-og-allergi


2) Testområde.  
Når du kommer til slutten av køen vil en sykepleier tilkalle deg til en tilgjengelig bås for 
testing. Når en prøve er tatt fra nese og hals, blir du bedt om å fortsette til venteområdet. 

3) Venteområde.  
Etter gjennomført test skal man oppholde seg i angitt venteområde hvor det er plassert ut 
stoler med 2 meters avstand. Finn en ledig stol og bli sittende til resultatet ditt er klart og 
kommunisert til deg på SMS. Ved negativt resultat kan du gå ut av teststedet ved å følge 
retningsanvisningen.  

Toaletter 

Det er tilgjengelig toaletter tilknyttet venteområde og tilgang er tydelig signert. Husk å vaske 
hendene i henhold til retningslinjene, samt bruke desinfiseringsstasjoner før du går tilbake til stolen 
din. 

Rengjørings og desinfeksjonsmaskiner 

Alle områder rengjøres rutinemessig. Desinfeksjonsmaskiner er tilgjengelige fra ankomst til 
teststasjonen samt i venteområdet. Alle oppfordres til å være nøye med hånddesinfeksjon under 
besøket, samt begrense berøring av overflater unødig. Ta gjerne med egen hånddesinfeksjon. 

Informasjonsplakater og veiledning 

Testlokasjon vil ha visuelle informasjon om retningslinjer for sikker oppførsel som påminnelser om 
hva som må følges mens du er på stedet. 

 

 

 

 

 

  



WHEN YOU COME TO THE TEST SITE 
 

 

Welcome to the COVID-19 test site 

The health and safety of staff and visiting personnel is our No. 1 priority. If you are feeling ill or 
experience any COVID-19 symptoms you are to refrain from travel and visiting the test site. 

An extensive protocol and set of COVID-19 health and safety measures has been developed in 
conjunction with Equinor and have been implemented to ensure a safe environment whilst at the 
test site. This includes wearing a mask and watching your distance. If using the bathrooms, please 
ensure to wash your hands. We trust everyone on-site follows these directions to ensure a safe 
environment for all. 

Social Distancing 

It is important that everyone on-site practices social distancing in order to help maintain a safe 
environment. While on-site, pay attention to visual and verbal cues for capacity, directional flow and 
queuing and waiting area guidelines.  

Masks/Face Coverings 

Masks are always required. 

Visitors should bring their own approved face covering mask. Masks will be provided if you don’t 
have your own. Masks should fit snugly around the sides of the face and cover your nose, mouth and 
chin. Masks must be affixed prior to arrival. 

Prior to Arrival 

Those who feel ill or are experiencing symptoms of COVID-19 shall not visit the test facility. For more 
information on symptoms and procedures for those experiencing them, please visit the FHI  
website, which can be found here. 

Arrival 

Upon arrival at the test site you will be asked to present your ID and a health worker will check your 
appointment. During the pilot all personnel are required to bring completed consent and self-
declaration forms, and present these to the nurse performing the PCR test.  

Signage & Guidelines 

Test site is divided into 3 zones: 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-when-you-or-your-household-members-have-respiratory-infections-but-a/#symptoms-of-covid19-colds-and-allergies


1) Queuing area. There will be a roped queuing line ensuring social distancing until you get to 
the test area 

2) Test area. When arriving at the end of the queue, a nurse will call you to an available booth 
for testing. Once a sample has been swabbed from nose and throat, you will be asked to 
proceed to the waiting area until test result is communicated to you by SMS. 

3) Waiting area. After testing there is a designated waiting area with chairs positioned with 2 
meter distance apart. Please find an available chair and remain seated until your result is 
ready. Following a negative result you can exit the test site following exit directions.   

Bathrooms 

There are available bathrooms at same level and clearly signed. Remember to wash according to 
guidelines and use sanitizer stations before and after (before proceeding back to your seat) 

Cleaning and Sanitization stations 

All areas are routinely cleaned and sanitized. Sanitization stations are available from entry and in 
waiting areas. All are encouraged to sanitise during visit and limit touching hard surfaces 
unnecessary. You are permitted to bring own sanitizer. 

Signage & Guidelines 

The test site will have visual reminders and information on safe behaviour guidelines as reminders of 
what must be adhered to while on-site.  

 


