Corona test service
Wij helpen u en uw bedrijf verder!

Testoplossingen op maat.

Wat doen wij?
De huidige Corona situatie stelt werkgevers voor een
aantal grote uitdagingen. Sommige werkgevers zien
dat hun personeel thuis komt te zitten, anderen
kunnen wel doorwerken op locatie, maar staan daar
voor grote logistieke- en gezondheidsvraagstukken.
Hoe kan ik mijn personeel efficiënt door laten
werken op een veilige en verantwoorde manier?
Medtester is een organisatie gespecialiseerd in
testoplossingen op locatie. Wij komen bij uw
werklocatie om u het testproces volledig uit handen
te nemen. Ons doel is om volledig maatwerk te
leveren en u een ervaring te leveren waarbij u zo
min mogelijk last van de huidige situatie ondervindt.
Om dit te bewerkstelligen bieden wij enkele services
aan die bij uw behoeftes kunnen passen.

Welke soorten testen bieden wij aan?
Antigeen testen (sneltesten)

De antigeen testen kunnen effectief
worden ingezet om te achterhalen of
iemand het virus draagt maar ook kunnen
de testen preventief worden gebruikt.
Door middel van een swab wordt er
gekeken of er zich virus deeltjes bevinden
in de holtes. De uitslag is binnen 20
minuten bekend.

PCR-Testen met certificaat

Ook nemen wij PCR-testen af bij u op
locatie. Onze PCR-testen worden
onderzocht in een ISO-gecertificeerd
laboratorium. Tevens komen de PCRtesten inclusief een reiscertificaat. Deze
certificaten zijn bij veel landen een
vereiste om binnen te mogen reizen en
zijn niet te verkrijgen bij de GGD. De
uitslag duurt ongeveer een dag.

Antistoffen testen
Bent u benieuwd of u Corona heeft
gehad? Als u in geïnfecteerd bent
geweest met het Sars-Cov-2 virus maakt
uw lichaam antistoffen aan die wij
kunnen waarnemen. Deze antilichamen
bieden hoogstwaarschijnlijk een
bescherming tegen een toekomstige
infectie. De uitslag is binnen 20 minuten
bekend

Preventief groepstesten
Bij grote groepen op locatie is er altijd het risico dat door
onvoorziene omstandigheden het virus van de ene persoon op
het andere wordt overgedragen. Dit kan leiden tot onveilige
omstandigheden en ziekteverzuim.
We kunnen bij bedrijven tot 100 man uw personeel meestal
binnen een uur testen.
Daarnaast kan een uitbraak binnen uw organisatie ervoor
zorgen dat uw bedrijf tijdelijk dichtmoet wat continuïteit
verlies tot gevolg heeft.
Door voor aanvang van samenkomst preventief te (snel)testen
kan contaminatie tot een minimum worden beperkt en kunt u
met een veiliger gevoel aan het werk.

Test waar en wanneer het u uitkomt
Medtester levert een premium service waarbij wij op uw locatie
komen. Hierdoor kan u bijvoorbeeld in het comfort van uw huis
of kantoor getest worden. Dit is ideaal wanneer u op reis gaat of
snel de uitslag wil weten door middel van een antigeen test.
Bij een antigeen sneltest is de uitslag binnen 20 minuten na
afname bekend. Wanneer u een PCR-test laat afnemen krijgt u
met 24 uur resultaat met bijbehorend certificaat, welke bij vele
landen verplicht is bij inreizen. Zo kunt u met een gerust hart op
pad.

Prijzen

Antigeen test
€50,-

PCR-Test incl. reis
certificaat

Antistoffen test

€135,Wanneer wordt besloten een samenwerking aan te gaan,
zullen de prijzen nader worden besproken.

€45,-

Privacy

Wij behandelen uw persoonsgegevens met zoveel mogelijk zorg.
Dit doen wij conform AVG-richtlijnen. Wij proberen alleen de
hoognodige informatie op te slaan. Wij geven bij een positieve test
de uitslag door aan de GGD.

Iets meer over ons
Medtester is een jong bedrijf dat zich vanaf Augustus 2020
bezighoudt met het testen in het kader van Corona. Wij zijn
daarmee een van de eerste en zo ook een van de meest ervaren
bedrijven op dit gebied. Medtester is destijds door drie studenten
gestart en bestaat nu uit een team van ruim 50 medewerkers,
waaronder een bedrijfsarts.

Contact:

www.Medtester.nl
info@medtester.nl
+31 6 20589651
Adres:
Vrijheidslaan 80
1078 PR, Amsterdam

