
 
 

  [Übersetzt ins Bulgarische] 

Детски градини Бремен 

Бременски градски семейни и детски 
центрове KiTa Krippe 

KiTa Kindergarten 
KiTa Hort 
KiTa Treff 

KiTa Familie 

Пощенски адрес 
Детска градина Бремен 

Auf der Muggenburg 5 
28217 Бремен 

 
Телефон 

0421-361 5700 
Факс 

0421-361 59771 
Имейл 

Office@kita.bremen.de 
Интернет 

www.kita.bremen.de 
 

Трамвай 
Линия 3,5 

Спирка 
Едуард-Шопф алея 

 
 

Детска градиа Бремен 
Предприятие на Градската 

община 
Бремен 

Ръководител 
Волфганг Балманн 
Зам. Ръководител 

Петра Цшюнчш 
 

Немска национална банка 
Филиал Хановер 

IBAN 
DE09 2500 0000 0025 1015 

66 
BIC 

MARKDEF1250 
 

Данъчен номер 
60-100-07915 

 
Номер по Закона за ДДС 

DE322325940 
 
 

16.12.2021 

Брошура: Самостоятелно тестване за деца 

Повече тестове за по-малко коронавирус 

Скъпи родители, 
 

Искаме да Ви информираме с тази брошура, защо самостоятелното тестване на Вашето 
дете е от значение 
 

Защо е важно провеждането самостоятелното тестване на Вашето дете? 

Помогнете за намаляването на разпространението на 
коронавирус и използвайте редовно безплатните 
самостоятелни тестове за Вашите деца. Особено в 
празничните дни трябва да сте особено внимателни и 
предпазливи, за да предпазите Вашите и други деца.  
Тестовете дават сигурност на децата в една група или 
трупа.  
Самостоятелните тестове се една полезна подкрепа, с 
която навременно се разпознава потенциално заразяване и 
се предотвратяват бъдещи инфекции.  
Един самостоятелен тест е винаги само една моментна снимка и затова е важно да се 
провежда редовно при Вашето дете, дори да няма признаци или симптоми на 
заболяването.  
Така можете да помогнете и да защитите детето си и другите около Вас.  
 

Кои самостоятелни тестове се предоставят в детските и фамилни центрове? 
 

Самостоятелните тестове са предназначени за деца, 
доброволни са и се подбират само с научна експертиза. Те 
не са опасни за децата. Пробата се взема от предната носна 
кухина.  
В детските и фамилните центрове самостоятелните тестове 
се предоставят безплатно.  
 

Как да проведа теста правилно? 

Моля прочетете инструкциите на теста преди провеждането 
му и си измийте ръцете предварително.  
Носният тампон - тръбичка са специално пригодени за деца. Памучната пръчка се поставя в 
носа на дълбочина от 1-2 см.  
На нашата уеб страница на сенаторката за Образование и деца ще намерите допълнителна 
информация под категорията Коронавирус, както и едно учебно видео за провеждането на 
теста.  
 
 Съвет: 
 
Видето ще намерите тук: 

https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/ 
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für 
Kita-Kinder? Jarno und Katja erklären es 
 

Редовните 
самостоятелни 

тестове са 
важни! 
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Как мога да улесня детето си при самостоятелното тестване? 

 
Осигурете на детето си една безгрижна атмосфера. Обяснете 
на детето отделните стъпки на теста, за да може да разбере 
какво се случва. Моля не провеждайте теста против волята на 
детето Покажете на детето си, какво трябва да прави наред. 
Най-добре пробвайте да проведете теста първо като игра. Или 
може да покажете как функционира теста върху самите себе 
си. Детето Ви може първо да пробва да проведе теста върху 
своя кукла или играчка. 
 
Колко често трябва да се провеждат самостоятелните тестове за Вашето дете? 

Самостоятелните тестове се провеждат всеки понеделник и 
четвъртък сутринта преди започването на занятията, като теста 
се провежда вкъщи 
 

Ако сте забравили тестването вкъщи, можете по изключение да 
проведете теста и в детското заведение и детската градниа. 
Редовното провеждане на тестването е важно, за да се открие 
навреме заразата и да се защитят децата. 
 
 
 

Как да се държа в случай на позитивен тест?  

Ако тестът е позитивен, детето Ви не може да посещава 
детското заведение и трябва да си остане вкъщи. Моля 
информирайте Вашата детска градина по телефона. Като 
следващата стъпка се обадете на 361 10100 и си уговорете час 
за PCR Тест, за да потвърдите резултата. Ако резултатът от 
PCR-а е положителен, осведомете детското заведение. 
Вашето дете трябва да остане вкъщи в изолация. Вие може да 
искате също да се тествате. Ако резултатът е отрицателен, 
детето Ви може пак да посещава детската градина.  
 

 

Как да се държа след негативен тест? 
Ако резултатът е негативен, детето Ви може да посещава детското заведение. Ако 
имате съмнение за теста или той покаже невалиден резултат, можете да го 
повторите.  
Моля вземете впредвид, че самостоятелния тест е една моментна снимка и трябва 
да се прави редовно всеки понеделник и четвъртък.  
 
Съвет 
Ако Вие не искате сами да провеждате теста с детето си, можете да го заведете в 
лаборатория за изследвания. Друго решение е да се свържете с Вашия педиатър.  
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Похвалете 
Вашето дете 
за неговата 

смелост 

 

Самостоятелният 
тест е позитивен, 

моля уговорете си 
час за ПСР тест на 

телефон 361-10100 


