STICKER

Geachte heer/mevrouw,
U test vandaag om te bepalen of u besmet bent met het coronavirus. In deze folder krijgt u uitleg over de test en
de uitslag.
Uiteraard ontvangt u zelf als eerste de uitslag van uw test. Wij zijn verplicht de GGD in te lichten bij een positieve
uitslag. De GGD zal u vervolgens benaderen voor bron- en contactonderzoek. Hiervoor heeft u toestemming
gegeven door het ondertekenen van een online verklaring (bij aanmelding tijdsslot).
De uitslag
Positieve uitslag? Dan heeft u corona. U gaat in quarantaine en ook uw huisgenoten blijven thuis.
Daarbij houdt u zich aan de regels die de overheid voorschrijft. Stel
ook uw huisarts en uw werkgever op de hoogte.
Negatieve uitslag? Op het moment van testen had u geen corona. U hoeft niet meer thuis te blijven. Houd u wel
aan de algemene leefregels die voor iedereen gelden.
Reis- en gezondheidsverklaring
Nutrilab bewaakt het testproces en de afgifte van een reis- en gezondheidsverklaring zeer zorgvuldig, maar kan
er niet in alle gevallen voor instaan en garanderen dat een reis- en gezondheidsverklaring ook daadwerkelijk tijdig
voor de aanvang van uw reis wordt afgegeven.
Soms is dat om uiteenlopende redenen niet mogelijk en in het geval dat u om die reden niet door uw vervoerder
of het land van bestemming wordt toegelaten, aanvaardt Nutrilab geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
die daar uit voortvloeit en of kosten die daar mee samenhangen.
Wat moet ik doen tot de uitslag bekend is? • Blijf thuis en houdt 1,5 meter afstand van
huisgenoten/gezinsleden.
• Ontvang geen bezoek.
• Was regelmatig uw handen en nies of hoest in uw elleboog.
• Houd uw mail in de gaten.
• Schrijf alvast op met wie u de afgelopen dagen minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter contact hebt gehad.
Wat mag ik wel?
• Huisgenoten/gezinsleden mogen bij u in huis zijn op minimaal 1,5 meter afstand.
• U mag in de tuin of op uw balkon zitten.
• Huisgenoten/gezinsleden mogen wel naar buiten en boodschappen doen, tenzij u ernstige klachten heeft zoals
koorts of benauwdheid.
• Ook anderen mogen u boodschappen brengen, mits ze op 1,5 meter afstand blijven.
Betaling
De betaling van €145,- incl. BTW is voldaan.
Vragen?
Voor vragen over uw gezondheid/medische vragen neemt u contact op met uw huisarts of de GGD. Voor
vragen over uw uitslag kunt u contact opnemen met Nutrilab via:
E-mail: coronainfo@nutrilab.nl
Telefonisch: 0183-448277
Heeft u meer algemene vragen?
Neem dan contact op met Lengg: 088-4242112 of mail naar vragen@directcoronatesten.nl

