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Концепция за извършване на бързи антигенни тестове в училищата в община Бремен 
 
1. Основни положения: 
Бързите тестове осигуряват яснота за ситуацията с инфекцията в училището и са част от цялостната, 
всеобхватна стратегия за защита и тестване, състояща се от различни предложения за тестване и 
ваксинация за град Бремен. Бързите антигенни тестове са създадени по такъв начин, че да могат 
да се провеждат безпроблемно като „детска игра“ от всички служители, а също и от по-малките 
ученици под ръководството и с подкрепата на учителите. 
 
Бързите тестове, осигурени от Сенаторката за децата и образованието, са комплекти за бързо 
тестване на SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits на фирма Lepu Medical. Този тест се използва в 
австрийските училища от няколко седмици. 
 
Резултатът от антигенния тест е моментно състояние. Тестът открива предимно хората с високо 
вирусно натоварване, така наречените "разпространители". Ако по-голяма част от учениците и 
служителите редовно използват тези бързи тестове, тогава - в допълнение към започналите 
ваксинации и действащите хигиенни мерки – се получава допълнителна, солидна предпазна 
мрежа. Това значително подкрепя хигиенните мерки, но не ги заменя. 
 
Декларация за съгласие от родителите / законните настойници е задължителна за непълнолетните 
ученици. Важна информация за родителите / законните настойници и учениците относно хода на 
теста е предоставена и на началната страница на Сенаторката за децата и образованието, която е 
преведена на няколко езика. 
 
Всички служители са инструктирани как да боравят с теста, преди да го използват. Учениците 
провеждат теста под наблюдението и ръководството на инструктирани служители. Пробата се 
взема (като се използват памучни тампони в предната носна кухина) по принцип от лицето, което 
трябва да се тества (както и самите ученици). 
 
Необходимите бързи тестове се предоставят на училищата от Сенаторката за децата и 
образованието в сътрудничество с организацията International Baccalaureate. Използването на 
тестовете в училището се документира. 
 
2. Бързи тестове за служители 



> Участието в редовните бързи тестове е доброволно и безплатно предложение за всички 
служители в училището за повишаване нивото на защита. 
> Участието в тестовете обикновено е възможно до два пъти седмично. 
> Тестовете, които се изискват и предлагат в съответствие с разпоредбите на здравния отдел, 
разбира се, ще продължат. 
> Преди да използват теста за първи път, всички служители получават инструкции / напътствия как 
да използват теста от обучен персонал. 
> Ако даден служител получи положителен резултат при антигенния тест, той незабавно трябва да 
премине в домашна изолация. За да се потвърди резултатът от антигенния тест незабавно се 
провежда PCR тест. Докато излезе резултатът се следва обичайното описание на процеса и 
здравният отдел се информира в съответствие с раздел 35 от Закона за защита срещу инфекции. 
> Ако контролният PCR тест се окаже отрицателен, карантинните мерки могат да бъдат отменени. 
 
3. Бързи тестове за ученици 
> Участието в редовните бързи тестове е доброволно и безплатно предложение за всички ученици 
за повишаване нивото на защита. 
> В случай на непълнолетни ученици, за участие в бързите тестове трябва да има декларация за 
съгласие от законния настойник. 
> По правило тестовете се провеждат от учениците в класа, учебната група или полугрупата в 
училището. 
> В началните училища и центровете за подкрепа бързите тестове обикновено се провеждат два 
пъти седмично в началото на учебния ден. 
> В училищата с разпоредби за учене в полугрупи винаги има седмичен тест в началото на първия 
ден от учебните занятия за полугрупата. 
> Възможни са и по-чести тестове в зависимост от случая, например за осигуряване на писмени 
изпити или важни изпити и работа в клас. 
> Тестовете се провеждат под наблюдение. Отговорното лице предварително е инструктирано за 
боравенето с теста. За да се осигури личната сфера, е възможно,  в отделни случаи по искане на 
законния настойник, това разпореждане да се заобиколи. 
> Като правило не се предоставя защитен материал за лична употреба за извършване на антигенни 
тестове. 
> По-малките деца обикновено се нуждаят от повече подкрепа при първите тестове и техните 
учители ги карат да ги извършват самостоятелно. 
> Става въпрос изрично и изключително за насоки и наблюдение. Не е разрешено учителите да 
провеждат теста върху ученици. 
> Ако поради физическото или психическото си разположение учениците не са в състояние или 
само частично могат да проведат теста самостоятелно под наблюдение, със съгласието на 
законния настойник тестът може да бъде проведен от медицински обучен персонал в училището 
или от законния настойник у дома. 
> Броят и резултатите от тестовете се документират. 
 
Положителен резултат от теста: 



Ако ученикът има положителен резултат от антигенния тест, той ще бъде незабавно изолиран и 
родителите или законните настойници ще бъдат информирани. За да се потвърди резултатът от 
антигенния теста, се осигурява PCR тест директно на горещата линия на Сенаторката за децата и 
образованието. До излизане на резултата се следва обичайното описание на процеса и здравният 
отдел се информира в съответствие с раздел 35 от Закона за защита срещу инфекции. 
 
4. Допълнителна информация 
Хората, които вече са били болни от COVID-19 и чието заболяване е било преди не повече от шест 
месеца, няма да бъдат тествани със самостоятелен антигенен тест. 
 
Подписаната Силвия Димитрова Христова потвърждавам верността на извършения от мен превод от 
немски език на български език на приложения документ: Писмо. Преводът се състои от 3 /три/ 
страници. 
 


