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Hamm, 06.05.2021 
 
 
 
Информация за тестовете  близалки 

 

Скъпи родители, 

надяваме се, че Вие и семействата Ви да сте добре. 

Знаем, че все още има трудни времена с много предизвикателства за Вас и Вашите деца.  

Затова бихме искали да използваме тази възможност,  сърдечно да Ви благодарим още веднъж за 

Вашата подкрепа и помощ през последните дни, седмици и месеци. 

Обща информация за тестванията от 10 май 2021 г. 

Както вероятно вече сте научили от новините, предстоят още от следващата седмица в началните 

училища  да се използват така наречените тестове  близалка. 

Дори в момента все още да сме в дистанционно обучение, бихме искали още днес  да Ви 

информираме за това.  

Само когато  стойностите  в Хамм останат стабилни за 5 работни дни + 1 организационен ден под 

165, можем да започнем с (редуваща се) присъсвена форма на обучение. Допълнително ще Ви 

информираме за това, по вече познатите начини: училищният екип, групите във WhatsApp, нашата 

интернет страница и канала на Telegram. 

След това класният ръководител на Вашето дете ще разпредели ученицицте на две групи: Група А 

и Група Б 

За разлика от преди, уроците вече не се провеждат в същите дни от седмицата, а вместо това се 

редуват. 

Когато най-накрая се върнем  в редовната форма на обучение, класният ръководител ще Ви 

информира за определените дни присъствено обучение. 
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Два пъти седмично Вашите деца  задължително ще бъдат тествани  с така наречените тестове 

близалки. За процедурата за тестване, моля, гледайте двата видеоклипа на Министерство на 

образованието на Северен Рейн-Вестфалия. 

Можете да намерите видеата на нашата интернет страница на адрес: wilhelm-busch-schule-

hamm.de  

Ние също  ще ги препращаме към ватсап групите. 

Процедура в случай на положителен резултат от теста 

Само ако пробата е положителна в груповия тест, тогава на следващата сутрин до7:30 ч ще 

бъдете информирани от училищния екип, групите  във WhatsApp, нашата интернет 

страница и канала Telegram. 

Вашата отговорност като родители е да разберете до 7:30ч сутринта на следващия ден дали в 

групата на Вашето дете е имала положителен резултат от теста. 

Тогава всички деца от групата с положителни тестове остават под временна карантина -така 

че те НЕ посещават занималня, а също и НЕ посещават училище. 

През този период детето Ви ще участва в дистанционни уроци. 

Тогава Вашето дете ще трябва да се тества отново на следващата сутрин (деня след теста в 

училище), направете тест за близалка - този път у дома като индивидуален тест. 

За тази цел детето Ви ще получи допълнително предоставен тест близалка веднага щом започне 

присъственото обучение. 

Като родител трябва да донесете пробата в училище до 8:30 сутринта. 

( Предаване на теста през отворен прозорец в секретариата). 

Точни подробности за този тест можете да намерите тук: 

https://www.laborkrone.de/wp-content/uploads/Einzel_PCR_30APR_4S.pdf  

Моля, пазете внимателно тази проба и използвайте материалите само при  наличие на 

положителен тест. 

Участие в уроци след положителен резултат от теста 

За да може детето Ви да отново да посещава училище, задължително изискване е отрицателен 

тест. 

Можете да получите това право, ако донесете епруветките навреме до училище. Ако това не се 

случи, ще трябва да ни представите отрицателен резултат от теста на детето направен при 

педиатър (детски лекар).  

На този етап трябва да се отбележи, че ако възникнат трудности (напр. липсващо / късно подаване 

на допълнителната проба; в случай на липсваща идентификация на заразеното дете; с повредени 

единични тампони; или грешно прилагане на теста) в този последващ тест, Вие като родители сте 

https://www.laborkrone.de/wp-content/uploads/Einzel_PCR_30APR_4S.pdf
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длъжни да го отидете при семейния лекар или педиатър, за да могат те да предприемат всички 

необходими стъпки (напр.  Направете PCR тест, идентифицирайте лица за контакт).  

Присъственото обучение или посещаването на занималня  при  тези условия са възможни само 

след представяне на отрицателен PCR тест. 

Информацията отговаря на текущото състояние. 

Със сигурност ще бъдете скоро допълнително информирани за подробности по процедурата.Както 

винаги, ние ще Ви информираме по обичайния начин. 

Пожелаваме ви спокойни нерви и много търпение в тези бурни времена. 

С Най-Добри Пожелания 

 

 

 

 

Wiola Wagner      Anna Kloosterboer 

Директор      зам.Директор  


