Samtycke till provtagning av covid-19 för
minderårig
Information om testning av covid-19 för utfärdande av reseintyg
Våra tester uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda. Såväl våra PCR- som antigentester är
CE-märkta och finns på EU:s lista över godkända tester.

På denna blankett kan du som vårdnadshavare ge ditt samtycke för provtagning av Covid-19
med utfärdande av läkarintyg. Är ni två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna
signera blanketten.
Inför provtagningen behöver ni även ha registrerat barnet på vaccinas hemsida
https://portal.reseintyg.vaccina.se/
Observera att ni måste kontrollera så att de uppgifter som fylls i är korrekt. Den information som
lämnas vid registrering kommer stå på reseintyget, vi kan inte ändra några uppgifter i reseintyget efter
att testet är utfört.
Barnets namn:

Barnets personnummer:

◻ Ja, jag samtycker till att mitt barn provtas för covid-19 för utförande av reseintyg
◻ Nej, jag samtycker inte till att mitt barn provtas för covid-19 för utförande av reseintyg

Underskrifter:

Ort: ____________________

Datum: ___________________

Förälders/vårdnadshavares namnteckning och namnförtydligande samt telefonnummer dagtid.

Förälders/vårdnadshavares namnteckning och namnförtydligande samt telefonnummer dagtid.

Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam.

Consent to test for covid-19 for minors
Information on testing covid-19 for carrying out travel certificates
Our tests meet the Public Health Agency's requirements for performance. Both our PCR and antigen
tests are CE marked and are on the EU's list of approved tests.

On this form, you as a guardian can give your consent for sampling Covid-19 with the
issuance of a medical certificate. If you are two guardians, both guardians need to sign the
form.
Before taking the sample, you also need to have registered the child on the vaccine's website;
https://portal.reseintyg.vaccina.se/
Please note that you must check that the information filled in is correct. The information provided at
registration will be on the travel certificate, we can not change any information in the travel certificate
after the test has been performed.

Child’s name:

Child's personal number:

◻ Yes, I agree that my child will be tested for covid-19 for carrying out travel certificates
◻ No, I do not agree to my child being tested for covid-19 for carrying out travel certificates

Signatures:

Place: ____________________

Date: ___________________

Parents '/ guardians' signature and name clarification as well as telephone numbers during the day.

Parents '/ guardians' signature and name clarification as well as telephone numbers during the day.

Signed by both guardians if custody is joint.

