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30-1 

Бремен 30.04.2021 

  
Уважаеми дами и господа, 

Драги родители и възпитатели, 

 
От една година Короната е променила нашето ежедневие. Ние искаме да направим 

така, че хората в детските градини да не се заразяват повече с вируса. Освен това ние 

искаме да поддържаме мерките за всички деца, колкото се може по-дълго. Днес ще Ви 

информирам за новите мерки за закрила на децата и работещите в детските градини. 

 
Чрез Вашата детска градина ще получите скоро тестове за собствена употреба за 

Вашите деца. Тестовете са избрани чрез научен подбор и не са опасни за децата. 

Тестването на Вашето дете е доброволно. Въпреки това Ви моля, да тествате детето си 

два пъти седмично. Можете да правите тестовете всеки понеделник и четвъртък с 

детето си преди посещението в детската градина. Така можете да помогнете за 

защитата на много хора. Ако сте забравили да си направите теста у дома, можете по 

изключение да го направите в дневния център. 

 
Ако резултатът е негативен, попълнете придружаващата бележка за резултати. Моля 

предайте тази бележка на детската градина в същия ден. 

 
Ако резултатът от теста е положителен, детето ви няма право да посещава детска 

градина и трябва да остане вкъщи. Моля, незабавно уведомете детския център по 

телефона. След това, моля, уговорете среща за PCR тест, за да проверите резултата. 

За целта се обадете на 361 10 100. 
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Ако резултатът от PCR е положителен, моля, уведомете вашия дневен център. Тогава 

детето ви трябва да остане в изолация. Вие също трябва да се тествате сами. 

Ако резултатът е отрицателен, детето ви може да отиде на детска градина. 

 

Информация за целия процес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля извършете тестът за самопроверка 
 

 два пъти в седмицата (в понеделник и четвъртък) 

 с Вашето дете вкъщи 

 преди посещението в детската градина. 
Видео за начин на правене на теста ще намерите на началната 
страница на Сенаторката за децата и образованието 
(https://bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.237989.de) 

Негативен тест 
 
 

Вашето дете може да 
посети детска градина 

 
 
 

Попълнете 
придружаващата 

бележка за резултата. 
Моля предайте я на 

детската градина 

Позитивен тест 
 

 
Детето Ви трябва да 

остане вкъщи 
 

 
Моля обадете се на 

детската градина и им 
съобщете за резултата 

от теста. 

И 

Моля направете PCR-
тест на Вашето дете. 

Обадете се за целта на: 
0421 361 10100 

 
Информирайте детската 

градина за резултата. 

 
 При негативен PCR-

тест можете да 
допуснете детето си в 

детската градина 
 

 При позитивен тест, 
детето Ви трябва да се 

изолира. 

https://bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.237989.de


Seite 3 von 4 

 

Повече информация за теста 

 Тестът е Новият коронавирусен (COVID 19) комплект за тестване на антигени 
(колоидно злато) NASAL от LYHER®. 
 

 Тестът е одобрен като непрофесионален тест както от Института на Пол Ерлих, 
така и от Федералния институт за лекарства и медицински изделия; също за 
деца. 
 

 Намазката се взема в предната носна кухина. 
 

 Моля, прочетете съответните инструкции, преди да извършите теста и направете 
теста на детето си с измити ръце. 

 

Основните стъпки са: 

 

1. Вземете памучния тампон (без да докосвате тампона в края 

на памучната вата) от тестовия комплект и внимателно го 

поставете в една от ноздрите на детето си на 1-2 см, докато 

срещнете съпротива. 

 

 

 

2. Завийте тампона от памучния тампон в ноздра на детето си 

5 пъти по ръба на носа. 

 
3. Извадете тампона от първата ноздра и го поставете във 

втората ноздра по същия начин. Завъртете тампона 5 пъти и 

там. 

 

 

 

4. Отворете печата и потопете тампона в епруветката. 

5. завъртете тампона 10-15 пъти към стената, така че тампона 

да опира стените на епруветкта. 

6. Изчакайте 1 минута.           

         

 

7. Извадете памучния тампон и натиснете върха на капкомера 

("капака") върху епруветката. 
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Какво можете да направите, ако не сте сигурни? 

 Можете да повторите теста веднъж или можете да отидете в тестов център и 
да направите безплатен бърз тест там. 
 

 Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете по телефона по 

телефона 0421 361 10 100 по всяко време. Щастливи сме да помогнем. 

 

 

Поздрави 

написано под диктовка 

 

 
 
 
 
 
 
Управление на отдела за образование, подпомагане на деца в предучилищна възраст и 
развитие на професионалната работна сила 

 

8.  Вземете тестовия комплект и пуснете 3 капки от епруветката 

върху отвора за проби (S) в тестовия комплект. 

  

 

9. След 15 минути можете да отчетете резултата. 

 

 

           

15 минути 


