
  Посещаване на детска градина/училище 

   съгласно указанията на службата за 

   здравеопазване  

Детето ми има… Детето ми е болно, има… 

Справяне със симптоми  

при висок брой инфектирани  
(валидно от 26.10.2020 г., заменя плана от 01.10.2020 г.): 

 

Може ли детето ми да посещава детска градина или училище? 

температура (от 38,0° 

C; мерете точно и 

достатъчно често) 

и/или болки в муску- 

лите и в крайниците 

Лекарят/ката решава да направи 

тест за коронавирус. 
(Не се посещава детска градина или училище в 

периода между теста и излизането на резултата; 

членовете на семейството могат, ако не е препоръчано 

друго, да ходят на детска градина/училище/работа.) 

НЕ Е назначен ТЕСТ 

НЕГАТИВЕН резултат 

ПОЗИТИВЕН резултат 

На основание на позитивния резултат 

детето Ви трябва да остане вкъщи. 

Моля, следвайте напътствията на  

компетентната служба за здравеопазване. 

Приключване на изолацията 

Детето ми остава  

за наблюдение 

за 24 часа вкъщи. 

Отново добро общо състояние и не са 

се появили други симптоми? 

Нуждае ли се детето Ви от лекар? 
(Свържете се с Вашия личен лекар или педиатър по телефона. Ако не е достъпен, 

обърнете се към дежурната лекарска служба 116 117). 

Заедно с личния лекар или педиатър ще бъдат предприети следващите стъпки. 

обикновена хрема/ 

течащ нос/дразнене 

на гърлото/лека вре- 

менна кашлица/ 

прокашляне 
(умерени по степен) 

суха кашлица и/или 

болки в гърлото 

(не от познати хронич- 
ни заболявания, като 

напр. астма) 

загуба на обоняние  

и/или на вкус 
 (не в комбинация  
 с хрема) 

да 

не 

не 

да 

да 

да 

да 

(най-малко един от тези горепосочени симптоми) 

Моля, информирайте незабавно Вашата детска градина или Вашето училище при силни симптоми при Вашето дете. 

Ако при детето Ви се появят значителни симптоми докато е в детската градина/училището, детската градина/училището  

е задължена/о да Ви информира за това. Моля, мислете за това, че предпазването от инфекция на всички деца,  

персонал, както и техните семейства, е една обща задача на родителите и детските градини/училища.  

        Детето ми може отново да посещава  

                                                                                                   детска градина или училище: 

            За разрешение на подновяване на посещенията на една  

                                                                                                                  институция не е нужен негативен резултат от тест за  

                                                                                                              коронавирус или медицинско свидетелство. 

            Важи правилото:  
                                                                                                            Здрави братя или сестри имат право да посещават 

                                                                                                                детската градина или училището. 


