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Kære forældre
Smittetallene er desværre fortsat for høje i vores område. Derfor har Regeringen indført flere
nye restriktioner og anbefalinger for 17 kommuner i hovedstadsområdet. Herunder også
Gladsaxe.
Test af alle unge 15-25-årige
Der opfordres blandt andet til, at alle 15-25-årige lader sig teste inden jul. Også selvom man
ikke har symptomer eller har været i nær kontakt med smittede. Vi ved, at nogle børn og unge
ikke får symptomer, selvom de er smittet med Corona. Det gør det ekstra svært at stoppe
smittekæderne. Derfor håber vi, at I vil hjælpe med at opfordre jeres unge til at lade sig teste.
Hold øje med det mobile testcenter
For at gøre det lettere for jeres unge at lade sig teste, vil der allerede fra i morgen, torsdag den
3. december og frem til onsdag den 16. december, være et mobilt testcenter her i Gladsaxe.
Testcenteret flytter rundt og vil derfor i løbet af perioden komme til et sted i nærheden af
jeres unges skole eller boligområde. Derfor må I gerne opfordre jeres unge til at blive testet,
når det mobile testcenter er i nærheden af deres uddannelsessted.
Testes klassevis i skoletiden
På jeres unges skole eller uddannelsessted er det planlagt, at man klassevis går hen for at blive
testet, når det mobile testcenter er i området. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om man vil lade
sig teste.
Her finder du det mobile testcenter:
 Torsdag den 3. december GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg.
 Fredag-søndag den 4.-6. december, GPV, Værebrovej 156C, 2880 Bagsværd, ved siden
af Bagsværd Svømmehal.
 Mandag-onsdag den 7.-9. december, Gladsaxe Gymnasium. Buddinge Hovedgade 81,
2860 Søborg.
 Torsdag-fredag den 10.-11. december, TEC Gladsaxe, Tobaksvejen 19, 2860 Søborg
 Lørdag-mandag den 12.-14. december Ungecaféen i Mørkhøj, Rybjerg Alle 62, 2860
Søborg
 Tirsdag-onsdag den 15.-16. december, Bagsværd Stadion, Bagsværd Hovedgade 86-90,
2880 Bagsværd.
Åbningstiden er alle dage kl. 10-16.

Alle kan blive testet uden tidsbestilling
Lige nu opfordrer vi primært alle unge mellem 15 og 25 år til at blive testet. Det gør vi, fordi vi
ved, at smittetrykket i denne aldersgruppe lige nu er ekstra højt. Men alle over to år er meget
velkomne til at blive testet i de mobile testcentre. Man skal ikke bestille tid, men blot møde op
i åbningstiden som er kl. 10-16. Husk blot at medbringe sundhedskort eller anden gyldig
legitimation. Er man under 15 år, vil svaret på testen blive sendt til forældrenes Sundhed.dkprofil.
Lad os bekæmpe coronaepidemien sammen
I Danmark har vi indtil videre været dygtige til at holde smittetrykket nede og beskytte vores
sårbare og ældre familiemedlemmer i plejeboliger og bosteder. Men lige nu går det desværre
den forkerte vej. Derfor håber vi, at I vil støtte op om anbefalingen om at de unge bliver testet,
så vi kan få standset smittekæderne så smitten ikke spreder sig, som vi ser det i landene
omkring os.
Vi har alle en fælles opgave med at bekæmpe coronaepidemien, og det gør vi bedst ved at stå
sammen og passe på hinanden. Lad os derfor passe godt på hinanden ved at stå sammen om
at få smittetrykket ned i Gladsaxe.
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