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„ПУЛ“ PCR НЕГАТИВЕН „ПУЛ“ PCR ПОЗИТИВЕН
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1 2Пробите се доставят в лабораторията. Това става чрез 
собствена транспортна служба на лабораторията, 
чрез възлагане на външна фирма или чрез собствена 
организация на учебните заведения.

Още на същия ден в лабораторията се извършва тестването 
на всички тампони с помощта на PCR тест.

Тестването в група („пул“) спестява ресурси, които не биха 
били достатъчни за редовно индивидуално тестване.

Транспорт на пробите и PCR „пул“ тест2
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Вземането на проби се извършва в учебното заведение 
два пъти седмично сутрин („метод на близалките“). 
Децата и персоналът смучат в продължение на 30 секунди 
тампон, както се смуче близалка.

Тестът със слюнка е лесен за изпълнение и поради това се 
приема добре от децата.

Тампоните на децата и на персонала на групата / класа 
се събират в обща епруветка („пул“). Това се извършва от 
лице от персонала на възпитателите / учителите.

Върху епруветката се поставя етикет с името на учебното 
заведение и детската група / класа.

През учебната година за детските градини и училищата 2021 / 2022 г. присъственото обучение в детските 
градини и училищата ще продължи да има висок приоритет. Целта на превантивните групови тествания 
е да се сведе до минимум рискът от заразяване и по-нататъшно разпространение на SARS-CoV-2 чрез 
ранно установяване и изолиране на заразените лица. По този начин учебните заведения могат да останат 
отворени за да бъдат осигурени необходимите грижи за здравословното развитие на децата. Институтът 
Роберт Кох (RKI) препоръчва за превантивно изследване на децата в детски градини и начални училища 
да се използва PCR „пул“ тестове по „метода на близалките“.

Да защитим децата и да осигурим грижата за тях - как се организират 
групови PCR „пул“ тестове за Corona (SARS-CoV-2) с помощта на 
„метода на близалките“ в детските градини и началните училища?

1 Вземане на проба в детската градина / началното училище

Няма потвърден SARS-CoV-2
Резултатът се съобщава на лицето, което отговаря за 
тестовете за Corona (по правило ръководителят на 
детската градина / училището)още на същия ден и то го 
предава на родителите или настойниците.*
На другия ден всички могат да продължат да 
посещават детската градина / началното училище.

*някои лаборатории използват за тази цел софтуер, който след регистрация 
информира за резултата ръководството на детската градина / училището и 
родителите / настойниците чрез SMS.

Поне 1 лице е заразено
Лабораторията информира службата за обществено 
здраве. Лицето, което отговаря за тестовете за Corona   
(по правило ръководителят на детската градина / учи-
лището), получава резултата в същия ден и го предава 
на родителите или настойниците.
Всички деца и персоналът трябва на другия ден да си 
останат в къщи и да дадат индивидуална проба.
 
*някои лаборатории използват за тази цел софтуер, който след регистрация 
информира за резултата ръководството на детската градина / училището и 
родителите / настойниците чрез SMS.

Детска 
градина /  
начално 
училище

Име детска град./нач. училище

Група  /  клас



Актуализирано към 28.10.2021

Какво се случва при позитивен 
PCR „пул“ тест

ИНДИВИДУАЛНИЯТ PCR ПОЗИТИВЕН

Потвърдено заразяване със SARS-CoV-2 
Службата за обществено здраве разпорежда 
домашна изолация и взема решение за по-нататъшни 
мерки, напр. дали контактните лица трябва да влязат 
в карантина.

Децата и възпитателите / учителите от групата в детската 
група / класа с положително тествания „пул“ правят на 
следващата сутрин у дома си отново тест с близалка и я 
поставят в индивидуална епруветка, обозначена с името 
им. (индивидуална проба).

Родителите и настойниците носят на сутринта пробите 
в учебните заведения и ги предават на лицето, което 
отговаря за тестовете за Corona. Най-добре е това да става 
на открито и при спазване на т.н. „AHA+L“ правила.

*За този случай в началото на програмата на децата и лицата от учебния персонал, 
участващи в PCR „пул“ тестването по „метода на близалките“, ще бъдат предоставени 
индивидуални комплекти за тестване, които те ще могат да съхраняват у дома.

Отделните проби от позитивната група  („пул“) се 
пренасят в лабораторията. Това става чрез собствена 
транспортна служба на лабораторията, чрез възлагане 
на външна фирма или чрез собствена организация на 
учебните заведения.

Още на същия ден в лабораторията се провеждат 
индивидуалните PCR тествания. Резултатите от тестовете 
се съобщават още на същия ден.

Транспорт на пробите и индивидуален PCR тест 4

3 Вземане на проби за индивидуален PCR тест (разделяне на групата – „пул“)
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PCR тест

ИНДИВИДУАЛНИЯТ PCR НЕГАТИВЕН

Не е потвърдено заразяване със SARS-CoV-2
Службата за обществено здраве взема решение за 
по-нататъшни мерки, като например дали някой и 
кой именно да бъде изпратен под карантина или 
да се увеличи честотата на тестване на отрицателно 
тестваните деца, в случай, че продължат да ходят в 
детската градина / основното училище.
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Име дете

Повече информация за PCR тестовете по „метода на близалките“ (на немски език)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Капацитетите за PCR тестове да се използват за групи лица, които нямат възможност 
за ваксинация: Сериен скрининг на деца в детски градини и начални училища чрез PCR тестове за SARS-CoV-2 по „метода на близалките“ като част от 
мултикомпонентна концепция за превенция. Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Национална стратегия за тестване – кой в Германия 
бива тестван за наличието на заразяване с вируса 
SARS CoV-2?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Отговори на най-често поставяните въпроси във 
връзка с коронавируса SARS-CoV-2 / болестта 
COVID-19
www.rki.de/covid-19-faq
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