
 

 

Превантивно антигенно тестване и 

проследяване в училищата от януари 2022 г. 

Уважаеми родители, от януари продължава превантивното антигенно тестване в училищата. От 3 до 16 януари се 

тества два пъти седмично, винаги в понеделник и четвъртък. От 17 януари тестване се провежда веднъж 

седмично, в понеделник. Тестването засяга деца и ученици, както неваксинирани, така и ваксинирани, както и 

тези, които са преболедували с болестта. Ако детето не се подложи на това тестване, то трябва да носи маска през 

целия ден. Ако той/тя е над 15 години, трябва да носи респиратор.   

Какво да направите, ако детето ви има положителен антигенен тест? 
Ако детето ви има положителен антигенен тест, не е необходимо да се свързвате с общопрактикуващ 

лекар за заявка за извършване на тест. Училището ще ви информира по какъв начин ще бъде издадена 

заявка за извършване на тест на вашето дете. Има две възможности:   

 

Ще получите SMS съобщение 

с номера на електронната 

заявка. След като получите 

това съобщение, ще отидете 

до който и да е пункт за 

вземане на проби, който 

извършва PCR тестове въз 

основа на заявка. За някои 

пунктове е необходимо 

първо да резервирате дата.  

 

Детето ще получи писмено потвърждение от 

училището за положителен антигенен тест. Ще 

донесете това потвърждение до който и да е 

пункт за вземане на проби, който извършва PCR 

тестове въз основа на заявка. За някои пунктове 

е необходимо първо да резервирате дата. 

Потвърждението, което ще получите от 

училището, не е сертификат, който може да се 

използва за достъп до услуги и мероприятия или 

за пътуване. 
 

Списък с пунктове за вземане на проби за PCR тестове може да намерите на адрес: 
https://crs.uzis.cz  

Ако резултатът от PCR теста е отрицателен 
детето ви се връща към редовни занятия. 

Какво да направите, ако PCR тестът е положителен? 

Ако PCR тестът на вашето дете е положителен, свържете се с общопрактикуващ лекар за деца и младежи. 

Впоследствие ще се свърже с вас областната хигиенна инспекция или ще бъдете помолени да се 

самопроследявате. 

Като новост се прилага задължението да докладвате на училището положителен резултат от PCR теста на вашето 
дете, независимо дали става дума за тестване в училище или, например, за инфекция в семейството.  

Какво се случва, когато детето ви срещне положителен на covid-19 в 
училище? 

Ако това се случи по време на тестване в понеделник, положителното дете вече няма да посещава 
уроци. Другите остават в училище. 

Ако един от учениците е положителен при антигенно тестване в четвъртък, целият клас влиза в режим 

test-to-stay. Това означава, че всеки съученик се подлага на антигенен тест всеки ден, докато 

първоначално антигенно-позитивното дете получи отрицателен резултат от PCR теста. По това време за 

целия клас се прилагат специални режимни мерки - носене на маска за ученици под 15 години, носене на 

респиратор за по-големи от 15 години, отделна тоалетна, при хранене разстояние на поне 1,5 метра от 

останалите и децата са отделени от другите ученици.      

Какво се случва, когато детето ви срещне положителен на covid-19 в училище? 

В училище детето ви може да срещне ученик, който е имал положителен PCR тест. Ако училището предаде цялата необходима 
информация на областната хигиенна инспекция, ще получите SMS съобщение, съдържащо номера на електронна заявка, 

заповед за карантина и инструкции за PCR тест. Няма нужда от самопроследяване, нито очаквайте обаждане от центъра за 
проследяване. 

Ако нещо се обърка или контактът е бил извън училище, ще получите SMS съобщение с молба да се самопроследите. В този 
случай, моля, използвайте опцията за самопроследяване, това значително ще ускори целия процес. 

 


