ТЕСТВАМЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕ БЕЗОПАСНО В УЧИЛИЩЕ

PROČ

ЗАЩО?

Превантивното тестване може да даде възможност на нашите деца
да имат безопасно присъствено обучение в училищата и така
необходимия личен контакт с техните учители и връстници.

Тестването за наличие на вируса COVID-19 се провежда като част от връщането към
присъственото обучение през април, въз основа на извънредните мерки на
Министерството на здравеопазването.
Прилага се за всички групи деца, ученици, студенти и служители на училища и
училищни заведения, на които е разрешено лично присъствие в училище. Не се
прилага за деца, ученици и студенти, посещаващи училище или училищно
заведение с цел индивидуална консултация или индивидуално присъствено
обучение.
Тестването е задължително условие за присъственото обучение.
Редовното тестване е основен инструмент в борбата срещу
разпространението на инфекцията в училищата и сред
децата. Разбира се, това не е 100% защита. Трябва да
продължат да се спазват други мерки на режима.
Režim Всяко училище избира режима на тестване според
своите възможности, така че вашето училище ще ви
информира за конкретното предложение и план.
Тестването ще бъде организирано по такъв начин, че да
осигури възможно най-ефективно безопасно и
необезпокоявано обучение.

Pokud Ако детето ви не се чувства добре
или дори има симптоми на заболяване
COVID-19, то трябва да остане вкъщи.
Тестването е само за деца без симптоми на
каквото и да е инфекциозно заболяване.

повече информация можете да намерите на
https://testovani.edu.cz/
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KDE

КЪДЕ?

Всяко училище ще адаптира помещенията за тестване според
собствените възможности, но трябва да следва следните основни
правила:
◼ За децата е необходимо да се осигури място за сядане и място за оставяне на вещи (чин,
маса и др.).
◼ Винаги е необходимо да се спазва разстояние между децата от поне 1,5 метра.
◼ Може да се тества във всяко подходящо училищно помещение, където е
възможно да се проветрява, или дори на открито, ако външните
температури са между 15 и 30 ° C.

JAK

◼ При тестване на деца в предучилищно образование , по-малки ученици от
основното училище и ученици в специални училища и паралелки е възможно
съдействието на родител или упълномощено от родителите лице.

КАК?

Тестването ще се провежда с помощта на неинвазивни антигенни тестове.
Децата самите вземат пробата, за да се тестват от предната част на носа с
памучен тампон (не боли, все едно да си бъркаш в носа) и изчакват резултата.

При тестване на деца в предучилищно образование , по-малки
ученици от основното училище и ученици в специални
училища и паралелки е възможно съдействието на родител
или упълномощено от родителите лице.

повече информация можете да намерите на
https://testovani.edu.cz/
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VÝSLED
РЕЗУЛТАТ

Тестът е ПОЛОЖИТЕЛЕН

Тестът е ОТРИЦАТЕЛЕН

Ако тестът е положителен,
детето ви ще се прибере
вкъщи и няма да му бъде
позволено да присъства на
обучението.

Ако тестът е отрицателен, детето ви
може да продължи за обучението,
освен ако не е решено друго поради
появата на инфекция в училище.

◼ Малолетно дете - училището ще се свърже с вас и вие ще дойдете да го
приберете или ще дадете съгласието си да напусне само училището. (Ще
чака в специална стая - изолация - докато дойдете да го приберете.)

◼ Пълнолетен ученик или студент - напуска училище без ненужно забавяне.
Училището ще издаде сертификат на децата с положителен тест, в който се посочва, че те са
преминали антигенния тест с положителен резултат, и е необходимо потвърдителният тест да
бъде извършен възможно най-скоро. Дотогава те не трябва да се движат на публични места.
Също така е необходимо да се свържете с личния лекар на детето и да поискате електронна
заявка за извършване на RT-PCR тест в медицинско заведение.

Отрицателният тест не е
100% гаранция, че детето
няма да предава вируса.
Ето защо е важно винаги
да внимавате и да
следвате други предпазни
мерки.

повече информация можете да намерите на
https://testovani.edu.cz/
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CO KD
КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО
ИНФЕКЦИЯТА СЕ ПОЯВИ В
КЛАСА?

Ако се появи положителен тест в групата на тествани, в
различен от първия ден на присъственото обучение през
дадена седмица, всички деца, ученици и студенти, които са
били в контакт с положително тествания по време на
обучението (включително училищната занималня) по време на
някой от предходните 2 дни трябва да напусне училище или
да изчака да бъде прибран от законния представител заедно с
други ученици.

В случай на поява на положителен AG тест,
идентифицираната по този начин група контакти
изчаква информация за потвърждаването на
положителен резултат на тестваното лице чрез
потвърдителният RT-PCR тест. Ако училището
тества с RT-PCR тестове, потвърждаването от
RT-PCR теста вече не се извършва.

В случай на положителен RT-PCR тест, предоставен от училището,
или ако потвърждаващия RT-PCR тест потвърждава инфекция при
положително тествания с AG тест, училището ще предаде
информацията за такива идентифицирани контакти на
съответната Областната хигиенна инспекция, която ще нареди
карантина за положително тествани (препоръчва се да не се
общува с други лица и да се ограничи движението в публичното
пространство до нареждане на карантината) за въпросните групи
и за контакти.
В случай, че потвърждаващият RT-PCR тест не потвърди
инфекцията при първоначално положително тествания с AG
теста, това лице незабавно документира резултата в
училището, което допълнително информира всички
първоначално посочени контакти. След този факт всички
заинтересовани лица могат да се върнат към присъственото
обучение без допълнителни необходими стъпки.

повече информация можете да намерите на
https://testovani.edu.cz/
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КАКВО АКО?
КОГА И КОЛКО ЧЕСТО СЕ ТЕСТВА В УЧИЛИЩАТА?
Тестването ще се провежда в началото на
учебния ден преди началото на обучението и
ще се провежда редовно според графика,
който ще ви предостави вашето училище.

ВЕЧЕ ИМАХМЕ COVID-19 У ДОМА. НЕОБХОДИМ ЛИ Е ТЕСТА?
Деца, които могат да предложат доказателства за
отрицателен RT-PCR тест или отрицателен POC на
антигенен тест (не по-стар от 48 часа) и които нямат
симптоми на COVID-19, не трябва да бъдат тествани. Също
така, тези, които вече са претърпели заболяване COVID-19 и
не са преминали повече от 90 дни след първия RT-PCR тест
с положителен резултат, не трябва да бъдат тествани.
Необходимо е обаче да се докаже това (например чрез
удостоверение от лекар, медицинска епикриза, справка от
лабораторията на хартиен или електронен носител).

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО НЕ ИЗПРАТЯ ДЕТЕ В УЧИЛИЩЕ?
Ако детето ви не участва в тестването, то не може да
вземе участие в присъственото обучение. Училището
ще регистрира такова отсъствие като извинено, но не е
задължено да предостави на детето неприсъствен
метод на обучение. Уместно е обаче да му се осигури
подходяща форма на подкрепа (напр. изпращане на
седмични планове, възможност да се присъедини към
някои часове онлайн, използване на индивидуални
консултации).

