
 

 

 

 

Превод от немски език на български език! 

Уважаеми родители, уважаеми настойници, 

Вашето дете _______________________ участва днес в самотеста за коронарна инфекция. Този тест 

се оказа положителен. Това не означава, че детето ви всъщност е заразено с коронавирус. 

Положителният резултат от теста обаче показва наличието на инфекция с корона вирус. 

Какво трябва да се направи? 

• На първо време вашето дете не може да участва в учебния процес. 

• Резултатът от теста трябва да се провери. Моля, направете възможно най-скоро т. Нар. PoC 

антигенен тест (бърз тест), проведен от обучен персонал в център за бързи тестове, осигурени от 

държавата (вижте https://corona.rlp.de/de/testen/). Резултатът от теста ще бъде сертифициран за 

вас. 

• Ако резултатът от PoC антигенния тест е отрицателен, детето ви може да се върне в училище при 

представяне на сертификата. 

• Ако резултатът е положителен, вашето дете е длъжно незабавно да влезе в 14-дневна карантина. 

Следователно детето ви трябва да се прибире директно у дома и да спазва познатите хигиенни 

мерки (особено да носи маска). 

Допълнителна информация се съдържа в информационенния лист, който се дава на всеки, който 

има положителен тест в тестовия център. 

• Тестовият център е длъжен да докладва положителния резултат от PoC теста на отговорното 

здравно отделение. 

• Задължени сте незабавно да информирате ръководството на училището за резултата от теста 

(положителен или отрицателен). 

Забележка: 

Положителният тест за PoC антиген може да бъде проверен с PCR тест. Този тест е доброволен. Ако 

резултатът от PCR е отрицателен, карантината може да бъде прекратена. 1) 

За PCR тестване трябва да бъде уговорена среща в одобрен тестов център. Допълнителна 

информация можете да получите от горещата линия на Рейнланд-Пфалц "Fieberambulanz" на 0800 

99 00 400. Като алтернатива можете да се свържете с обслужване на пациента на телефон 116117 

или да се свържете с вашия общопрактикуващ лекар. 



 

 

 

1)вижте Наредбата за прилагане на карантина  https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 

 

Подписаната Силвия Димитрова Христова потвърждавам верността на извършения от мен превод 

от немски език на български език на приложения документ: Информация. Преводът се състои от 2 

(две) страници. 

 

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/

