
 

До всички родители, настойници и законни представители 

 

За съжаление, в последно време се случва често, болни деца да посещават училище/детска 
градина. С това информационно писмо Ви съобщаваме в кои случаи Вашето дете не трябва 
да ходи на училище/детска градина: 

Кога Вашето дете трябва да остане вкъщи? 

Вашето дете трябва обезателно да остане вкъщи, ако е тествано положително за Ковид-19 
или е имало контакт с лице, което е тествано положително за Ковид-19. В такъв случай 
Здравната служба ще Ви информира какво точно трябва да направите. Непременно трябва 
да се придържате към предписанията на Здравната служба! 

Вашето дете трябва да остане вкъщи също и когато има някой от следните симптоми на 
заболяване: 

− температура над 38,0 °C или 
− кашлица, болки в гърлото, или 
− нарушение на обонянието и вкуса, 
− хрема, ако е налице допълнително някой от горепосочените симптоми на заболяване. 

Моля, свържете се по телефона с Вашия домашен лекар или педиатър, ако детето Ви има 
симптоми. 

Ако Вие и/или Вашето дете сте пребивавали през последните 10 дни в рисков регион (вж. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html), 
трябва да съобщите това на Службата за обществен ред. В такъв случай детето Ви трябва да 
спазва карантина за минимум 10 дни. Продължителността на карантината зависи от 
региона, от който сте влезли в страната. По време на карантината Вашето дете не трябва да 
напуска дома си и Вие не трябва да приемате гости. 

Кога Вашето дете може отново да ходи на училище/детска градина? 

Когато детето Ви е под карантина, то може отново да посещава училище/детска градина, 
след като е изтекла предписаната от Здравната служба продължителност на карантината. 

Ако Вашето дете има симптоми на заболяване, но не е в карантина, то може отново да ходи 
на училище/детска градина, след като е нямало симптоми в продължение на 48 часа. Но 
винаги при условие, че сте обсъдили това с Вашия домашен лекар или педиатър! 

При поява на симптоми на заболяване по време, докато детето е на училище, трябва 
незабавно да го вземете и да го заведете директно и без никакви отклонения вкъщи. 

 

Настоятелно Ви молим, да спазвате Закона за защита от инфекциозни заболявания и 
валидните в момента правила срещу коронавируса. С това ще допринесете за ограничаване 
на разпространението на коронавируса, за възможно най-добро предпазване и запазване на 
здравето на всички нас. 

С приятелски поздрави 
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