
 

(ОКРЪГ БЕРГЩРАСЕ 

ОКРЪЖНА КОМИСИЯ) 

 

Моля, обърнете внимание 

 

Уважаеми родители, 
  
За посещението на училища и учебни заведения трябва да се спазват определени разпоредби. 
 
Разпоредбите между другото са представени в разпоредбите на провинцията (т. нар. разпоредба за 
защита на заведенията и разпоредба за карантината) и в актуалното общо постановление на окръг 
Бергщрасе от 01.04.2021 г. 
 
Децата не трябва да посещават училището или учебното заведение, ако имат признаци на 
заболяване.  
Едва когато няма признаци на заболяване, то може отново да отиде там.  
 
Евентуални признаци на заболяване са: висока температура, суха кашлица, загуба на вкус, загуба на 
обоняние. 
 
Ако други лица, които живеят заедно с детето, имат признаци на заболяване, детето не трябва да 
посещава училището или учебното заведение, докато всички лица, които живеят с него, нямат 
признаци на заболяване. 
 
Деца не трябва да посещават училището или учебното заведение дори и тогава, когато лице, с което 
детето живее заедно, има положителен резултат от тест за коронавирус SARS-CoV-2 (антигенен бърз 
тест или самостоятелно направен тест/непрофесионален тест). Едва когато въпросното лице има 
отрицателен PCR тест, детето може отново да посещава заведението. 
 
Ако някой, който живее заедно с детето, има положителен PCR тест, всички лица от домакинството 
трябва незабавно да бъдат поставени под карантина. Това е валидно и тогава, когато самото дете има 
положителен PCR тест. Карантина означава: Позволено Ви е да напускате къщата или жилището само 
за посещение на лекар или за тест за коронавирус. Не Вие е позволено да приемате посещения. Това 
е валидно за минимум 14 дни след тестването или за периода, който Ви е съобщен от здравната 
служба. 
 
Ако лице е под карантина, което живее заедно с детето, детето като контактно лице може да 
посещава отново училището или учебното заведение, когато карантината за това лице е приключила.  
 
Ако се нуждаете от медицинска помощ, обадете се на Вашия личен лекар, на дежурната служба или 
на спешна помощ и обяснете, че сте под карантина.  
 
 
 
С уважение, 
 
Вашата Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße  
(здравна служба на окръг Бергщрасе) 


