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SARS-CoV-2-PCR

Упътване за родители
Групови PCR тестове и
индивидуални PCR тестове
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LOLLI
ТЕСТ

(ТЕСТ
„БЛИЗАЛКА“)

Име на детето
Съобщаване на данни
за контакт
Незабавно съобщете в
училището за промени на
Вашите данни за контакт!
Важно: Задължително са
необходими актуални данни
(дата на раждане на детето,
телефонен номер) за преглед
на резултатите от тестовете!

Начин на тестване
в училището
В училището се взема проба
за групов PCR тест и проба за
индивидуален PCR тест на
Вашето дете и се изпращат
в лабораторията.
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Резултат от групов тест
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Само при положителен резултат от
груповия тест на класа на Вашето
дете ще получите SMS известие до
посочения мобилен телефон.
Лабораторията изпраща това известие
по принцип до 21:30 часа в деня на
тестването. След това се обработва
пробата за индивидуален PCR тест на
Вашето дете.

Резултат от
индивидуален PCR тест
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Най-късно от 06:00 часа на следващия
ден можете да прегледате резултата
от индивидуалния PCR тест на Вашето
дете.
Веднага след като може да се прегледа
резултатът на Вашето дете, ще
получите второ SMS известие с линк
за проверяване на резултата.

Онлайн резултат
от теста
Чрез кликване върху линка се отваря
автоматично страницата за преглед на
резултата.
Ако страницата не се отворя, можете
да въведете целия URL адрес и да го
отворите в друг браузър.
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В следващата стъпка въведете
датата на раждане на детето.
Кликнете върху »Bestätigen«
(Потвърждаване).
PDF файлът с Вашия резултат е
готов за изтегляне.
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Носене на
удостоверението от теста
Само деца с отрицателен резултат
от индивидуалния PCR тест могат
да посещават занятия. Уверете
се, че детето Ви взема със себе си
в училище удостоверението за
резултата от теста.

Какво ще се случи, ако резултатът от теста е
положителен?
При положителен резултат от теста детето Ви трябва да избягва
всякакъв контакт с други лица. Местната здравна служа също ще
получи положителния резултат и ще се свърже с Вас без
предупреждение! При възникнали въпроси, моля, обърнете се към
класния ръководител или училищния координатор.

?

Какво ще се случи, ако...?
• ... не съм предоставил мобилен телефонен номер?
Вашето училище може да предостави служебен мобилен телефонен
номер за детето Ви и да Ви информира за резултата от пробата.
Това е разрешено съгласно CoronaBetrVO NRW (Наредба за защита
от нови инфекции с коронавируса SARS-CoV-2 за Северен
Рейн-Вестфалия).
• ... училището не може да предостави мобилен телефонен
номер за детето ми?
Училището получава списъка с резултатите на всички деца от
груповия тест на следващия ден в 06:30 часа. Ако детето Ви е
положително, Вашето училище също ще получи резултата.
• ... резултатът на детето ми е недостъпен въпреки правилно
въвеждане на точната дата на раждане?
За целта се уверете, че е инсталирана най-новата версия на Вашия
браузър или опитайте отново с друг браузър или устройство. Ако
датата на раждане е указана като неправилна, моля, свържете се с
Вашето училище.
• ... ако резултатът на детето ми все още не е достъпен в
рамките на посочения период?
В редки случаи има закъснения, напр. ако обработката на пробата
трябва да се повтори.
Във всички случаи на посочения мобилен телефонен номер и на
училището ще бъде изпратено съобщение, когато резултатът е
известен. Вашето дете може да се върне в училище само при
отрицателен резултат.
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