Положителен резултат от пул-тестване
Драги родители от учебната група на клас…,
вчера / днес беше извършено пул-тестване с теста Лоли в групата на Вашето
дете (наименование на групата) и беше направен анализ.
Лабораторията ни съобщи, че резултатът от пул-теста на групата, в която влиза
също Вашето дете, е положителен. Това означава, че най-малкото едно дете от
групата е заразено с коронавирус. При това не е задължително самото то да се
разболее, но би могло да зарази също други лица.
Докато при допълнителния тест, който сега следва да се направи, се установи
кой точно е заразен, на първо време всички деца от тази група трябва да си
останат вкъщи. Това се отнася също за децата, които обичайно посещават
групата за допълнително подпомагане на училището.
Сега Вие като родители сте длъжни да направите втори тест на Вашето дете на
... .
Тестването се извършва по следния начин:
От нас Вие респ. Вашето дете сте получили необходимите материали за втория
тест (отделна клечка-тампон в тръбичка).
1. Децата смучат сутринта на ... съответната клечка-тампон (Лоли) в
продължение на 30 секунди.
2. След това клечката-тампон се поставя обратно в тръбичката и тя се запушва.
Сред това моля да поставите на тръбичката името на Вашето дете.
3. Моля да донесете тръбичката най-късно до ... ч на ... в училище и да я
предадете на ... .
Училището изпраща всички отделни проби от групата с положителен резултат от
тестване обратно в лабораторията и там те се анализират. Моля Вашето дете
да остане вкъщи, докато получите допълнителна информация / указания от
училището и / или от компетентното ведомство (напр. Здравната служба).
Тук трябва да се посочи, че ако възникнат трудности (напр. непредадена / със
закъснение предадена отделна клечка-тампон, липсваща идентификация на
заразеното дете, повредени отделни тампони, неправилно прилагане на теста),
при това допълнително тестване Вие като родители сте длъжни да се обърнете
към Вашия личен лекар или педиатър, за да могат те след това да дадат
нареждане за необходимите стъпки (напр. ПЦР-тест, установяване на контактни
лица). При тези обстоятелства участието в присъственото обучение или

предлаганото допълнително подпомагане в училище са възможни едва след
като се представи отрицателен резултат от ПЦР-тест.

С приятелски поздрави,
Училищното ръководство

Указание: пасажите в курсив се попълват от училището за всеки отделен случай.

