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REGELING
COVID testen
voor bedrijven



Inmiddels is er niemand in Nederland die
geen heimwee heeft naar het oude normaal. 

Om richting het oude normaal te gaan  heeft
het ministerie van VWS nieuwe
testregelingen getroffen waar onder een met
met betrekking tot bedrijven. 

Op die manier wil VWS uw bedrijf ont-zorgen
en helpen voorkomen van lege werkvloeren
en dichte deuren door COVID.

Wij leggen u graag uit hoe dit werkt, welke
rol wij hierin hebben en wat wij voor uw
bedrijf kunnen betekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de teams van;
Past Zorg concepts, all4people.nl, T&S,
COVID Snel teststraten Nederland

AANGENAAM,



De nieuwe regeling van het ministerie van VWS betreft de tijdelijke financiële
vergoeding van 25 maart 2021 aangevuld met een tweede regeling voor preventief
testen. Deze regelingen zorgen voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers in
opdracht van werkgevers door BIG-geregistreerde artsen of arbodiensten in
samenwerking met de door het ministerie aangewezen commerciële partijen.
Waaronder wij. 

In de praktijk is namelijk gebleken dat het voor veel bedrijven niet mogelijk (of
rendabel) is om teststraten op te zetten volgens alle daarbij behorende regels.

De financiële vergoeding geldt zowel voor het testen van werknemers met klachten
wanneer thuiswerken en 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, als voor
preventief testen in deze situatie. Om misbruik van de regeling te voorkomen zijn wij
verplicht een overeenkomst te sluiten met de partij die van onze diensten gebruik
willen maken. Op die manier worden wij gecontroleerd op naleving van onze
afspraken met het ministerie.

DE REGELING



Onze diensten worden voor u op maat gemaakt. Is het wenselijk (schaalbaar)
een teststraat bij u op de werkvloer neer te zetten? Dan realiseren we dat.
Wilt u liever gebruik maken van onze calamiteitendienst, dan staan wij
wanneer nodig in no-time met mobiele teststraat bij u op de stoep. Testen
buiten werktijden om? Geen probleem, onze sneltest straten staan door heel
Nederland voor u klaar. Alles is volgens het regels van VWS geregeld, solide
georganiseerd en volledig vergoed.

De regeling voor preventief testen loopt tot 31 mei 2021 en de regeling voor
testen bij klachten tot 31 juli 2021 of eerder als het daarvoor bestemde geld
op is. U kunt direct contact met ons opnemen via  0416 - 347011 middels het
beantwoorden van deze e-mail. 

ELK BEDRIJF IS UNIEK

tel:+31416347011
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