
COVID CARE PRO 
ONTZORGT U EN UW 
BEDRIJF

“Samen kunnen we Covid onder controle krijgen”

www.covidcarepro.nl

UW MEDEWERKERS LATEN TESTEN?

SCHRIJF U NU IN:

www.covidcarepro.nl/voor-bedrijven/ 



Uitslag binnen 15 minuten
Doorgaans betekent testen: wachttijden en ver-

plichte quarantaine totdat de uitslag bekend is. 

Gaat het om een werknemer van uw bedrijf, dan 

kost dat geld en productiviteit. En ook voor een 

particulier is zo’n situatie gewoon heel vervelend. 

Niets van dat alles bij ons.

Onze gekwalificeerde zorgprofessionals komen 

naar uw bedrijf en testen op uw locatie en de uit-

slag heeft u binnen 15 minuten na afname van de 

testen.

Goedgekeurde tests
Veiligheid en betrouwbaarheid gaan boven alles. 

Daarom werken wij uitsluitend met gekwalificeer-

de zorgprofessionals die de tests afnemen. De 

antigenen tests zijn goedgekeurd door de GGD/

RIVM. Het betreft de Abbott Covid-19 antigeentest 

waarmee kan worden bepaald of u besmet bent 

met het Corona virus. Ook bieden wij de PCR test 

aan. Kortom, wij ontzorgen u en uw bedrijf.

Voor particulieren en bedrijven
Voor particulieren hebben we diverse testlocaties 

door het land. Voor bedrijven bieden we de mo-

gelijkheid om de medewerkers op het werk te ko-

men testen. Dat is wel zo efficiënt en kostenver-

lagend. U zorgt voor de ruimte binnen uw bedrijf 

en wij regelen de rest. Binnen een kwartier heeft 

u de uitslag en weet u dus vrijwel meteen hoe u 

uw personeel kunt blijven inzetten.

Sneltests
COVID Care Pro biedt sneltests aan die een uit-

slag geven binnen 15 minuten. De tests worden 

afgenomen door onze gediplomeerde zorgpro-

fessionals. Zij houden zich streng aan de door de 

overheid bepaalde hygiënevoorschriften en CO-

VID Test Centrum Nederland. Uw veiligheid en 

die van onze zorgprofessionals staan te allen tijde 

voorop.

Wanneer uw medewerkers milde klachten ervaren 

kunnen onze sneltesten dienen als pre-screening. 

Zo voorkomt u vroegtijdig onnodig uitval en ris-

keert u geen bedrijfslockdown. Naast uw bedrijfs-

continuïteit is de gezondheid van uw medewerkers 

minstens even belangrijk.

COVID CARE PRO 
ONTZORGT U EN UW BEDRIJF
Wilt u heel snel weten of uw bedrijf / personeel besmet is met het Corona virus (ook 
bekend als Covid-19) of inmiddels Corona heeft gehad? Covid Care Pro komt naar uw 
bedrijf toe en biedt u op uw bedrijfslocatie de mogelijkheid om daar snel en betrouw-
baar uitsluitsel over te krijgen. 



De PCR-test
De PCR-test (polymerasekettingreactietest) is een test 

om aan te tonen of u momenteel besmet bent met het 

coronavirus (SARS-CoV-2). Een keel- en neusswab 

die door een zorgprofessional wordt afgenomen, 

vormt de basis van de PCR-test. Het afgenomen ma-

teriaal wordt in ons laboratorium geanalyseerd. Dit  

resulteert in een negatief of positief resultaat.

Deze test wordt veel gebruikt, vooral voor reizen. 

In de meeste landen gelden momenteel inreisbe-

perkingen als onderdeel van de coronamaatre-

gelen. Een negatieve PCR-test met een medisch 

attest is dan nodig om het land te mogen binnen-

reizen en verplichte quarantaine te vermijden. De 

PCR testen worden geanalyseerd  in het labora-

torium. De resultaten van de uitslag ontvangt u de 

volgende dag. Mocht u met spoed een PCR test 

nodig hebben dan kunnen wij u deze aanbieden 

en heeft u gegarandeerd de zelfde dag het test-

resultaat. 

Voor bedrijven, scholen en 
verzorgingshuizen 
Hoe ziet een testdag eruit?

Met een door COVID Care Pro georganiseerde 

testdag kunt u in één klap het aantal besmettin-

gen binnen uw bedrijf in kaart brengen. Zo be-

waakt u uw bedrijfscontinuïteit en kunnen uw 

medewerkers zonder zorgen en een veilig gevoel 

aan het werk.

Datum & Locatie

In een oriënterend gesprek prikken wij samen 

met u een datum voor een testdag op een door 

u gewenste locatie. Een testlocatie is al redelijk 

makkelijk in te richten in bijvoorbeeld een lege 

(ongebruikte) kantoorruimte binnen uw bedrijf.

Veilige testlocatie

Hierbij zorgen wij er natuurlijk voor dat alle  

hygiëne- en COVID Care Pro nageleefd wor-

den door zowel uw medewerkers als door onze 

zorgprofessionals. Dus u hoeft zich niet druk te 

maken over het opzetten van de testlocatie of 

over mondkapjes, desinfectiemiddelen of andere 

voorzorgsmaatregelen.

Certificaten 
Na het afnemen van de test op locatie ontvangt 

u binnen 20 minuten uw certificaat met het resul-

taat in uw email.

 

Geïnteresseerd voor uw bedrijf?
Wilt u meer informatie of meteen al een afspraak 

maken? Ga dan naar:

www.covidcarepro.nl

Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact 

met u op. Want wij begrijpen dat u zo snel 

mogelijk wilt weten waar u aan toe bent. Voor de 

kosten hoeft u het niet te laten.

Covid Care Pro



Postbus 170

8250 AD Dronten

The Netherlands

COVID Care Pro is onderdeel van de C-Groep 

Contact:
T : +31 85 016 3232

E : info@covidcarepro.nl

W: www.covidcarepro.nl

KvK 76341127

Uw gezondheid is onze zorg

Bekijk onze bedrijfsfilm op:

https://youtu.be/RyND9vwTg2s

https://youtu.be/RyND9vwTg2s

