PentaBase COVID-19 Test
Hvad tilbyder PentaBase jer?
PentaBase tilbyder, efter aftale med Skoleindkøb alle frie skoler, en fleksibel løsning, hvor I med sensitive COVID-19 PCR-tests
kan sikre en tryg genåbning af jeres skole og undgå smittekæder.

Løsning
PentaBase tilbyder 3 løsninger til COVID-19 PCR tests:

1.

PentaBases sundhedsfaglige personale kommer ud til
skolen og poder. Pris: 500 kr.* /time pr. medarbejder

2.

Eksklusiv pris til jer

98 kr.
pr. test

Skolen indsamler selv prøverne og indleverer hos PentaBase. Dette kan

Ved indlevering af
min. 10 prøver

foregå ved 2 metoder:
Svælgpodning - PentaBase oplærer skolens medarbejdere.
Selv-test - Baseret på et spytprøve.
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BESTIL TEST

Testresultater leveres i GDPR-valideret system.

3.

Test i PentaBases lokale testcentre. Det er muligt at booke tid til PCR test i
Herlev, Odense, Esbjerg, Aarhus eller Aalborg med ned til 2 timers svar.

eller

Book tid på www.pentabase.com
Vælg 'COMPANY PAYMENT' ved betaling og vi giver 50% rabat.

Fleksibilitet

INDLEVER PRØVER

Vi skaber fleksible og skræddersyede løsninger, som passer til netop jeres behov.
PentaBase har laboratorier i Herlev, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg.
Kapacitet
Vores kapacitet er stor, og vi har mulighed for at sende sundhedsfagligt personale
ud til jer samt modtage prøver til analyse med få timers varsel.
Hurtig svartid
Skolen modtager testresultater samme dag, som prøverne blev foretaget og
indleveret til laboratoriet.
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MODTAG SVAR
SAMME DAG

Vi har mulighed for at give svar på helt ned til 2 timer mod tillæg.

Kvalitet
Sensitivitet
PentaBases COVID-19 PCR-tests er en af de mest sensitive tests på markedet og
kan detektere virus 2-4 dage før, det kan overføres til andre.
PentaBase tester alle prøver for mutationer, dvs. I får direkte besked, såfremt en af
prøverne indeholder en af de muterende COVID-19 varianter.
*Beløbet tillægges ikke moms, da ydelserne er momsfritaget.
** Ved indlevering af mindre end 10 prøver, er prisen 148 kr. pr. test.
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