
 

 

Формуляр за съгласие за самопроверка в училище  
с PoC-антигенен тест 

С настояшото декларирам съгласието си, че детето ми 

______________________________ родено на __________________ 1 

може само да проведе самопроверка с PoC-антигенен тест. 

По времето, когато детето ми е на училище, можете да се свържите с мене на 

следните телефони (един телефон е достатъчен). 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

Протичането на теста се обяснява на място и се контролира. Това става чрез 

перзонала на училището както и от лица, които са определени от училището и 

преди това са инструктирани или въз основа на това, че упражняват дадена 

медицинска професия, са достатъчно квалифицирани. Към тях принадлежат 

предимно учители или доброволни помощнички и помощници. 

Тесването е по принцип доброволно –това озачава, че детето Ви естествено 

няма да бъде накарано на сила да се тества. Ако детето Ви въпреки това не 

вземе участие в теста и ако също не може да представи актуален отрицателен 

резултат от теста, тогава то не може да вземе участие в училищните занятия и 

трябва да напусне училищната площ. Подробности относно последствията при 

един отказан тест както и относно алтернативните възможности, ще намерите 

на страницата, хомпейча на Министерството по образованието, науката и 

културата под www.schleswig-holstein.de/wirtestenGhb. 

При тестването на детето Ви се ползват само самотестове, които са допуснати 

от Федералния институт за лекарства и медицински продукти (BfArM) за 

нормални потребители и чието приложение е от медицинска гледна точка 

безвредно също и при деца и младежи под 18 години, под надзора на едно 

възрастно лице. Самотестът се прави чрез вземане на секрет в предната част 

на носа. 

При един положителен антигенен тест възниква най- напред подозрение за 

инфекция с коронавируса SARS-C, но не и една ясна диагноза. Напълно е 

възможно, след един положителен антигенен тест, едно значително по- точно 

PSR—тестване да доведе и до отрицателен резултат от теста. 

  

                                                           
1 Пълнолетните ученички и ученици не се нуждаят от формуляр за съгласие. Те могат да 

направят теста-самопроверка без формуляр за съгласие. 

http://www.schleswig-holstein.de/wirtestenGhb


 

 

И отрицателеният антигенен тест е само един градивен елемент в 

предотвратяването на коронаинфекцията и моментна ситуация. Тестовете не 

дават абсолютна сигурност в това, че детето Ви не е заразено със SARS-CoV-2. 

Правилата за хигиена и дистанция, както и изисванията за носене на маски 

трябва и при един отрицателен тест обезателно и назапред да бъдат спазвани. 

Съгласието за самопроверка в училище с PoC-антигенен тест е доброволно и 

може по всяко време, с ефект върху бъдещето, да бъде отменено. Участието в 

един PoC-антигенен тест- самопроверка предполага, че училището, след 

провеждането на PoC-антигенен тест има право да бъде уведомено за 

резултата от теста. 

Тестването се провежда колкото се може по-рано през един учебен ден. Със 

съгласието си за тест- самопроверка на детето Ви в училище с един PoC-

антигенен тест, Вие се задължавате, в случай на един положителен резултат от 

PoC-антигенен тест, колкото се може по- бързо да го вземете от училище лично 

или от друго лице. Детето Ви няма право да ползва обществения транспорт. 

Съгласието за обработка на личните данни не се изисква повече, тъй като 

правната ситуация за това произтича тук от училищната наредба за короната 

във връзка с §30 от Закона за училищата. Линка за информации според т.13 от 

РЗД (реглам. за защита на данните) както и за училищната наредба за 

короната, ще намерите тук чрез приложения код- QR (QR-Code).  

 

Ако не можете да извлечете тези информации онлайн, обърнете се към 

училището на детето си. 

 

_______________________________ 

Место, Дата 

 

_______________________________________ 

Подпис на единия родител/попечител (или на двамата) 2 

 

                                                           
2 По принцип е необходим подписът само на единия законен настойник. Ако училището трябва 
да бъде уведомено, че двамата законни настойници са в противоречие, тогава се изискват и 
занапред два подписа. 


