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Промяна на процедурата по тестване за коронавирус от 28
февруари 2022 г.

Драги родители,
драги настойници,
днес се обръщам към Вас, за да Ви информирам своевременно за
основна промяна в процедурата по тестване за коронавирус за
Вашите деца в началните и основните училища в Северен РейнВестфалия от 28 февруари 2022 г.
Както знаете, процедурата за тестване с близалка, която се
прилагаше успешно в продължение на много месеци, трябваше да
бъде променена в много кратки срокове, поради нарастващия брой
инфекции в общата популация в края на януари. Тази промяна
беше неизбежна, поради даването на приоритет в оценяването на
тестовете вследствие на новата Федерална наредба за тестване,
както и недостига в лабораториите за оценяване в някои региони. В
резултат тази промяна доведе до несигурности в много семейства
в случаите на положителен PCR тест. Бих искала да използвам
това писмо днес и за да се извиня за много краткосрочната
комуникация относно актуализирането на тестовата процедура и
трудностите, които това причини на Вас и Вашите семейства.
Взехме предпазни мерки, за да сложим край на несигурността,
свързана с PCR тестването. Конкретно това означава, че ще
променим тестовата система в началните и основните училища в
края на февруари.
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От понеделник, 28 февруари 2022 г., само учениците, които все
още не са ваксинирани, т.е. тези деца, които не са нито напълно
ваксинирани, нито преболедували, ще си правят самостоятелен
антигенен тест три пъти седмично извън училище, тоест
обикновено у дома.
Учениците,
които
не
са
ваксинирани,
ще
получават
самостоятелните антигенни тестове от училището, с които с Ваша
помощ трябва да се тестват вкъщи в понеделник, сряда и петък,
преди да тръгнат на училище. Тестовете могат да бъдат направени
и предната вечер.
Вие като родители в началото на новата тестова процедура ще
гарантирате еднократно, че трите седмични теста ще се провеждат
редовно и правилно и ще дадете на децата си съответното
удостоверение за училището до 28 февруари 2022 г. Като
алтернатива все още може да се представи удостоверение от тест
център за отрицателен бърз антигенен тест (т.нар. граждански
тест). Такъв граждански тест също е валиден 24 часа.
Ако при дете в училището има основателно съмнение за възможно
заразяване с коронавирус (например поради индикации за
недостатъчно тестване или поради налични симптоми), по този
повод училището може да го тества в началото на занятията със
самостоятелен антигенен тест.
Самостоятелните антигенни тестове ще се предоставят от
държавата и ще се раздават на Вас или децата Ви от училищата.
Училищата ще Ви информират за точната процедура.
Вярвам във Вашата лична отговорност и смятам, че ще изпращате
децата си на училище само с отрицателен резултат от теста.
Освен това от понеделник, 28 февруари 2022 г., ще бъде отменено
задължението за тестване във всички училища за ученици, които
вече са ваксинирани. Въпреки това вашите напълно ваксинирани
или преболедували деца могат да продължат да участват в
тестовете доброволно. Това е чисто лично решение. И тези
тестове Ви се дават от училищата.
Съзнавам и съжалявам, че в хода на пандемията Вие като
семейства и Вашите деца многократно сте поставени пред особени
предизвикателства. Особено нашите млади хора често трябваше
да се откажат от много неща, които са част от израстването. Мога
да ви уверя, че ще продължа да правя всичко възможно, за да
запазя възможно най-ниското натоварване за децата и
същевременно да им дам възможност да ходят на училище, което
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е толкова важно. Това включва безусловното придържане към
присъственото обучение, което в момента се осигурява и чрез
тестване и носене на маски. Все пак все повече педиатри и детски
психолози съветват училищата да бъдат върнати към повече
нормалност. При сегашното положение предполагам, че ще има
по-нататъшни облекчения, ако темпът на заразяване продължи да
намалява.
Призовавам ви като родители и настойници да се ваксинирате, ако
все още не сте го направили. Моля, говорете и с Вашия педиатър
относно възможността да ваксинирате децата си.
Благодаря Ви за изключителната Ви ангажираност като родители и
настойници по време на тази пандемия.
С уважение, Ваша

Ивоне Гебауер
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