
П Р А В И Л А 

 

ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА БЪРЗ КОМБИНИРАН ТЕСТ ЗА COVID – 19 В УЧЕБНИ И ДЕТСКИ 

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

1. Тестване с бърз комбиниран тест за COVID – 19 и грип в 

учебните/детските заведения ще се прави на служители и ученици в същите, 

които имат грипоподобна симптоматика след изрично изявено желание (за 

служителите и ученици, навършили 18 години) или дадено информирано 

съгласие от родител/настойник на непълнолетен; 

2. Формулярите на Декларациите за информирано съгласие ще стоят в 

здравните кабинети и след получаване на изчерпателна информация от 

медицинския специалист, желаещият да се тества ще попълва декларация на 

място; 

3. След термометриране на учениците при влизането им в учебното 

заведение или при посещение на здравния кабинет във връзка със здравословни 

оплаквания, медицинският специалист отделя лицата с грипоподобна 

симптоматика в нарочно определено помещение и веднага уведомява 

родителите, които се задължават по най-бързият начин да дойдат в учебното 

заведение; 

4. Медицинският специалист, уведомява родителя/настойника за 

възможността да се направи бърз тест и подробно обяснява в какво се състои 

манипулацията; 

5. При дадено съгласие от страня на родителя/настойника за тестване, се 

прави теста и родителят с ученика изчаква излизането на теста (8 минути); 

6. В зависимост от резултата се предприемат следните действия: 

 В случай, че тестът е положителен за COVID – 19, пациентът се 

насочва към лаборатория за направа на PCR – тест за потвърждаване 

на диагнозата. 

 Ако е положителен за грип, се уведомява личният лекар, който да 

определи час, в който ще приеме болния и ще назначи нужната 

терапия. 

 С помощта на тестовете има възможност предварително да се придобие 

ориентировъчна представа с какво заболяване се срещаме, намаляват се 

контактите между болни с различни вирусни заболявания, не се допуска 

кръстосване на инфекциите и се намаляват контактите на общопрактикуващите 

лекари с COVID – 19. 

 За провеждане на теста се взема секрет от носоглътката (по същия начин 

се взема носен секрет когато се изследват при упорита хрема). С него се търсят 

антигени в организма образувани в следствие срещата с коронавируса. 

 


