
 

 

Helseetaten 

Til: STOLT trening 

Fra: Oslo kommune, Helseetaten 

Dato: 27.10.2020 

Informasjon om Rommen testsenter for korona – Nedre Rommen 
Kjære medlem av STOLT trening. 

Det skal etableres et testsenter for korona i Nedre Rommen med oppstart i uke 44.  

Testsenteret er en viktig del av Oslo kommunes mål om å kunne teste 5 prosent av Oslos befolkning. 

Senteret skal være for gående og kjørende, og er opprettet for å gi innbyggere i området best mulig tilbud for 
testing i nærheten av sitt bosted.  

Nedre Rommen er ikke åpent for drop-in pasienter, kun de som har bestilt time får testet seg. På den måten kan 
vi fordele antall testede innenfor åpningstiden for testsenteret.  Erfaringer så langt har vist at dette fører til liten 

belastning for omgivelsene.  

Testsenter for gående ligger inne i parkeringsatriet hvor STOLT trening har mange av sine p-plasser. Antall gående 

som skal teste seg vil bli redusert i de periodene av dagen hvor det er rushtid på STOLT. Det betyr at du ikke vil 
møte på en kø av syke mennesker når du skal på trening. 

Hva betyr det for deg? 

Opprettelse av testsenteret vil bety lite for deg som medlem. Ansatte på testsenteret vil dirigere trafikken, og 
Oslo kommune skal sette opp gode skilter som skal gjøre det enkelt for de som skal teste seg å finne riktig sted. 

Så lenge du overholder anbefalingene om avstand er det svært lite sannsynlig at du som person vil bli påvirket av 
virksomheten. 

Personellet på testsenteret er trent og beskyttet for å ta prøver på en sikker måte. Testpersonell går i 

smittevernutstyr og har trygg håndtering av smitteavfall.  

Kontaktinformasjon: 

Har du spørsmål i forbindelse med Rommen testsenter kan du kontakte Helseetaten ved Caroline Bremer på 

kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no. 

 

Med vennlig hilsen 

Caroline Bremer,  kommunikasjonsrådgiver for Helseetaten 
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