
Информация за родители от „MenschensKinder Teltow“ относно задължителния тест от 7-
ми февруари 2022 г.

Къпи родители в MenschensKinder Teltow,

на  17-ти  януари  2022  г.  е  влязла  в  сила  решената  3-та  промяна  на  Втората  Наредба  за
ограничаване на  SARS-CoV-2. Ще има сериозна промяна в областта на детските дневни грижи
(задължително  тестване).  Съответните  разпоредби  за  дневни  грижи  за  деца  (ясли,  детска
градина,  занималня и дневни грижи за деца)  ще намерите в новата разпоредба на §  24а от
Наредбата за ограничаване.

На 7-ми февруари 2022 г. влиза в сила задължително тестване на деца на възраст от една
година до започване на училище в дневните центрова за грижи. Това значи: в ясли и детски
градини родителите / настойниците на деца на възраст от една година до започване на училище
трябва да показват отрицателни тестове за децата в най-малко два непоследователни дена в
седмицата, тъй като в противен случай детето няма да има право да влиза в детското заведение
(забрана за влизане в съответствие с § 24, ал. 1 от актуалната Наредба за ограничаване). По
принцип, тестовете трябва да се правят в понеделник и четвъртък. Можете да разберете как е
определено решението за вашето детско заведение в информационното писмо за родителите на
вашето детско заведение до 7.02.2022 г.

Тестовете  ще ви  бъдат  предоставени безплатно  от детското  заведение.  Доказателството  за
отрицателен тест трябва да бъде предоставено чрез теста в детско заведение и потвърдено от
родителите / настойниците. Доказателството може да бъде издадено и от тестов център, аптека
или лекар. 

От  7-ми  февруари  2022  г.,  по  принцип,  само  тествани  деца  могат  да  посещават  детско
заведение. Към посещаващите деца спадат и децата, които отиват в детския център за да се
пригодят,  за  да  се  определи нивото  им на  немски  език  или  за евентуално подпомагане  при
ученето на език.

Децата, за които не е представен тест от родителите, от 7-ми февруари 2022 г. не могат да бъдат
приети. Общите изключения от забраната за влизане продължават да важат без промяна:

 Ако забравите теста или удостоверението, детето може да бъде тествано веднага след
влизане в детското заведение съгласно § 24a, ал. 1 и 2 във връзка с § 24, ал. 1, стр. 3, №.
1 от Наредбата за ограничаване. Въпреки това, не съществува гаранция, че в дневния
център ще се направи тест,  така че е добре да говорите за това с представителя на
институцията и/или упълномощения от институцията директор.

 Също и  лицата,  които  оставят  или  вземат  детето  (напр.  родители,  баби  и  дядовци)
продължават да са освободени от забраната за влизане и от задължението за тестване,
съгласно  §  24a,  ал.  1  и  2  във  връзка  с  §  24,  ал.  1,  стр.  3,  №  1  от  Наредбата  за
ограничаване.

Ваксинираните и оздравелите деца продължават да са освободени от забраната за влизане и с
това  от  задължението  за  тестване,  съгласно  §  6,  ал.  2,  стр.  1,  номер  3  от  Наредбата  за



ограничаване.  В  съгласувания  с  комисията  на  детския  център  концепт  за  тестване  на
институцията  може  да  бъден  формулиран  и  друг  подход.  Тъй  като  също  ваксинираните  и
оздравелите могат да предават вируса, се препоръчва на родителите да тестват децата си поне
в  началото  на  седмицата.  Директорката  на  детския  център  ще  ви  осведоми,  какви  са
изискванията във вашето детско заведение.

Досегашното задължение за тестване за децата от занималнята  (Hort) остава. За занималнята
съществуваше задължение за тестване,  което беше покрито от задължението за тестване на
училището и то продължава непроменено с § 24a, ал. 1 от Наредбата за ограничаване.

В останалата част следва да се имат предвид предишните правила на рамковия план за хигиена
за детските заведения, включително допълнителните нареждания към „Защита срещу инфекция
и безопасност на труда в дневните центрове в Бранденбург във връзка с корона вируса SARS-
CoV-2/COVID-19“ съгл. § 24a ал. 7 от Наредбата за ограничаване.

Какво да правите, ако тестът за   самотестване   е положителен?  

Ако тестът за самотестване е бил направен в къщи, децата не могат да отидат в детския център.
Вие сте длъжни незабавно да информирате детския център за резултата. След това, за да се
разясни резултата (за правене на PCR тест), отидете в тестов център, на семеен лекар или на
педиатър.
Чак когато PCR тестът също е позитивен, съществува наистина доказана инфекция SARS-CoV-2.

До наличие на резултата от PCR теста децата (деца с позитивен тест за самотестване) трябва да
бъдат поставени под домашна карантина.
Информирайте също и директорката на детския център относно позитивен PCR тест на детето
ви и дали Здравната служба е предприела мерки.

Изчерпателна  информация  за  задължението  за  тестване  можете  да  намерите  в  рамковия
концепт  на  вашето  детско  заведение.  Концептът  на  вашето  детско  заведение  можете  да
намерите на интернет страницата на нашата институция www  .  mekiteltow  .  de     при „Einrichtungen
–  unsere  Kitas“  -  натиснете  върху  съответното  детско  заведение  или  говорете  за  това  с
директорката на вашето детско заведение.

Гледам на следващите седмици и месеци с оптимизъм. Ако всички ние поемем отговорността си,
ще се справим добре с тези предизвикателства. Не забравяйте, че в момента на всички ни е
трудно.

С уважение

S. Haller
Ръководител Телтоу, 26.01.2022 г.



Приложение 1

Удостоверение съгласно § 24a, ал. 2 от Наредбата за ограничаване на корона вируса
за правенето на антигенен бърз тест за корона вирус SARS-CoV-2 с негативен резултат на

теста към детското заведение за деца от една година до започване на училище от
родители/настойници

Съгласно § 24a ал. 2 от Наредбата за ограничаване от 7-ми февруари 2022 г. представянето на 
актуално удостоверение от същия ден (не-по старо от 24 часа) за антигенен бърз тест или друг 
тест за корона вирус SARS-CoV-2 с негативен резултат в два определени, не последователни дни 
в седмицата е изискване за влизане в детското заведение.

Тестът е направен без наблюдението на специалист.

Данни за детското заведение

Фамилно име

Пълен адрес

Данни за тестваното лице

Фамилно име Име Дата на раждане

Пълен адрес

Информация:

Ако самотестът е положителен:
 Моля, вие и/или детето да останете вкъщи.
 Осведомете детското заведение за положителния тест и за това, че е нужно ново 

тестване с PCR тест от медицинско лице (лекарски кабинет/ тестов център), за да се 
изясни, дали наистина съществува инфекция със SARS -CoV-2.

 Направете незабавно един PCR тест от медицинско лице (лекарски кабинет/ тестов 
център).

 Вие и/или вашето дете, най-добре и братята и/или сестрите на детето да спазват 
домашната карантина, докато излезе резултатът от PCR теста. Ако братята и/или 
сестрите на детето нямат симптоми и правите всекидневно антигени тестове и ако е 
възможна домашна изолация на болното дете: можете да заведете децата без 
симптоми в детското заведение.

 Моля, осведомете вашето детското заведение незабавно за резултата от PCR теста.



Антигенен бърз тест за корона вирус

1

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

2

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

3

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

4

Име на теста Производител Дата на теста час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

5

Име на теста Производител Дата на теста час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

6

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

7

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

8

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

9

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис

10

Име на теста Производител Дата на теста Час на теста

Удостоверение за негативен тест от
Фамилно име Име Дата Подпис



Упътване за самотестване на деца

Как родителите да направят вкъщи корона тест на децата си?

Скъпи родители и придружители,

Целенасоченото тестване, което доказва възможна зараза с корона вирус SARS-CoV-2, е много важно. 

Заедно с много надеждния, но доста скъп PCR тест расте броят на бързи тестове и тестове за 

самотестване, които, при правилно използване, могат да установят инфекция с корона вирус.

Все повече детски заведения, училища и други институции изискват или препоръчват тестове за 

самотестване на деца - един или два пъти на седмица или когато детето има симптоми на заболяване, 

но дори и без симптоми на заболяване. Моля, спазваите винаги регламентите и наредбите относно 

тестването, които са валидни за вашето местожителство.

Нашата листовка ще ви покаже, как с малко усилия можете да направите самотестване за корона при 

вашето дете и какво да правите с резултатите. Става дума за така наречените антигенни тестове, които 

могат да доказват протеинови вещества на корона вируса. Имаите предвид, че един позитивен 

антигенен самотест трябва винаги да бъде потвърден от PCR тест.

Тука описаните процедури на тестване не изискват вземане на секрет с тампон, които да се поставя 

дълбоко в носа или гърлото. Тези методи на тестване могат да се извършват само от обучен персонал. 

Методите за тестване, описани в тази листовка са безопасни и безобидни.



Самотест за корона: вземане на секрет, плюене, гаргара или 
смучене

Спокойно и забавно

Създаите на себе си и на детето ви отпусната обстановка и обяснете на

детето отделните стъпки на теста, за да може то да разбере, какво се 

случва. Моля, не тестваите против волята на детето. Показваите на 

детето всеки път, какво ще правите. 

Наи-добре ще е, ако предварително заедно пробвате тестването под
формата на игра. Първо детето ви може да си играе на тестване с една
кукла или с плюшена играчка. Или можете да предложите на детето да
тества първо вас.

Ако детето ви е достатъчно голямо, може да си вземе пробата само -

или вие да повторите само вземането на секрет от детето със същия тампон. Така можете да бъдете 

сигурни, че сте взели достатъчно пробен материал.

Похвалете детето си за смелостта му. Ще видите, как всеки път тестването с тампон или 

епруветка ще става по-лесно.

Как да тествате правилно

Моля, прочетете точно напътствията на производителя и ги спазваите.

Пригответе си всички нужни материали, покажете и обяснете на вашето

дете тампона, епруветката или тест касетата. 

Повечето вируси се намират в задната част на носа и гърлото. Чрез 

издухване на носа, прочистване на гърлото, плюене или правене на 

гаргара, слюнката, която може да е заразена с вируси преминава в 

предната част на носа или устата, където лесно може да се вземе 

проба.

И не забравяйте: Мийте си ръцете преди и след тестването!

Тест близалка

Както при теста със слюнка или гаргара, за този тест сутринта, наи-добре 

веднага след ставане, детето трябва да изкара чрез кашляне или 

прочистване на гърлото достатъчно слюнка към устата. Тестовата лента в 

горният краи на тест касетата се поставя в устата и се смучи около две 

минути. При подобна процедура се поставя в устата за около една минута и

половина една малка гъба (носител), докато се е напоила със слюнка. След 

това обработете гъбения носител или тест касетата така, както е описано в

листовката на производителя. Този тест може също да се използва при 

малки деца.



Скъпи родители,
каквото и да става, запазвайте спокойствие. Така вашите притеснения няма да се предадат на 
детето ви.

Тъй като статутът на допускане на тестовете може да се промени, обърнете внимание на 
актулания списък на над 40-те „Теста за собствено приложение от неспециалисти“ („Tests zur 
Eigenanwendung durch Laien“) на страницата на Федералния институт за лекарства и 
медицински изделия:

Още информация можете да намерите на

Какво се случва след теста?

По принцип ще получите резултат след около 15 

минути. Тои излиза на тест касетата. Отрицателен 

резултат от теста не ви дава пълна сигурност. Това 

означава само, че наи-вероятно през следващите 

часове съществува по-малка възможност да бъде 

заразен друг човек. За това, резултатът показва само 

моментното състояние. Причината за това също е, че 

чувствителността на антигените тестове не е 

оптимална. За това, вие и вашето дете трябва да 

спазвате и занапред формулата: AHA+L (Abstand halten, 

Hygiene beachten, Maske tragen und regelmäßig lüften) = 

стоите на разстояние, спазваите хигиена, носете маска 

и проветряваите редовно. Колкото повече време 

минава от тестването, по-малко сигурен става 

резултатът. С AHA+L вие предпазвате другите, дори и 

след отрицателен тест и намалявате риска сам да се 

заразите след теста.

Също и положителният резултат от теста не е напълно сигурен. За това е нужно потвърдителен PCR 

тест. В случаи на положителен резултат от теста се свържете бързо по телефона с вашият педиатър, 

личен лекар или с отговорния за вас тестов център. Също можете да се обърнете към дежурството на 

лекарите на телефон 116117. Положителният резултат от теста означава, че съществува съмнението, че

детето ви се е заразило. Краина диагноза може да даде само PCR тест. Докато излезе резултата на теста 

вие и вашето дете трябва да останете вкъщи и да спрете контакта с други хора.

Документът е издаден с компетентното участие на Федерален център за здравно образование.


	InfoTestkonzeptBulgarisch
	Anlage1Bulgarisch
	Anlage2Bulgarisch

