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Информация за родителите относно отмяната на задължението за редовно тестване  

 

 

Скъпи родители, скъпи възпитатели, уважаеми дами и господа, 

С оглед на общия спад през последните седмици на броя на заразените във 
възрастовата група деца под 6-годишна възраст беше взето решение за отмяна от 8 
май 2022 г. на досега съществуващото задължение за общо и редовно тестване в 
детските градини. 

Вместо това Вашата детска градина ще предлага тестване по определен повод, 
например ако в детската градина има епидемия или Вашето дете е било в контакт с 
друго заразено лице. В тези случаи няма задължение за тестване на децата. 

В рамките на известните правила при хрема обаче е в сила следното: Ако детето Ви 
трябва да посещава детската градина въпреки наличието на леки симптоми на 
настинка, то Вие трябва да предоставите на детската градина писмено потвърждение 
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за направен тест с отрицателен резултат или. да се направи тест на място. Във всеки 
случай Ви молим да дадете на детето си достатъчно време да се възстанови, преди да 
отиде отново на детска градина. 

 

 

С отпадането на задължението за тестване отпада автоматично и правилото „тествай 
се, за да останеш“. Решенията във връзка с карантинирането на контактните лица са в 
компетенциите на местните здравни служби. 

За провеждане на тестове по определен повод от Управлението по въпросите на 
образованието, младежта и семейството се предоставя на детските градини назални 
тестове с гарантирано качество. 

Решението за връщане към назалните тестове се основава на множество отзиви от 
родители, административни органи и детски градини, в които се посочва, че тестовете 
със слюнка (тип „близалка“) не дават надеждни резултати дори и при правилна 
употреба, въпреки че Управлението избра продукт, който е пригоден за тестване на 
Омикрон, с относително висока чувствителност в сравнение с останалите тестове със 
слюнка. Управлението към Берлинския сенат се съобразява с често изразяваното 
желание на родители и администрация отново да се прилагат назални антигенни 
бързи тестове при деца. 

Независимо от отпадането на задължението за тестване препоръчваме да продължите 
да спазвате известните предпазни и хигиенни мерки. 

За предстоящия период — а също и с оглед на есента — естествено ще продължим 
внимателно да следим процеса на заразяване и по-нататъшното развитие на 
пандемията.  

 
Поздрави, 

От името на 
Холгер Шулце 
 

Ръководител на отдел  
„Семейство и ранно детско развитие“ 
 


