
Отсъствие поради COVID-19 

(коронавирус) Кратък наръчник 

за родители/обгрижващи лица

1

Какво да правя, ако... Необходимо действие Обратно на училище 

и детска градина

...детето ми 

има симптоми 

на COVID-19 

(коронавирус)*

• Детето не трябва да посещава 
учебни заведения/детски градини

• На детето трябва да се направи 
тест

• Докато се изчаква резултатът от 
теста, цялото домакинство трябва 
да се самоизолира

• Информирайте учебното 
заведение/детската градина 
незабавно за резултата от теста

…когато резултатът 

на детето е отрицателен 

при условие, че няма 

температура през последните 

48 часа и се чувства добре, 

може да се върне на 

училище/детска градина

...детето ми 

е с положите-

лен резултат 

за COVID-19 

(коронавирус)

• Детето не трябва да посещава 
учебни заведения/детски градини

• Детето следва да се самоизолира
за поне 10 дни, считано от началото 
на симптомите* 
(или считано от деня, в който 
се е тествало, ако няма симптоми)

• Информирайте училището/детската 
градина незабавно относно 
резултата от теста 

• Цялото домакинство следва да 
се самоизолира за 10 дни, считано 
от началото на симптомите* 
(или считано от деня, в който 
е направен теста, ако няма 
симптоми) - дори и ако някой 
е с отрицателен тест в рамките 
на тези 10 дни

...след 10 дни, когато 

детето вече се чувства 

добре, и не е имало 

температура през 

последните 48 часа

Може да се върне на училище 

или детска градина след 

10 дни, дори ако е с кашлица 

или загуба на вкус/обоняние. 

Тези симптоми могат да траят 

няколко седмици след 

преминаване на инфекцията.

...член на 

домакинс-

твото ми има 

симптоми 

на COVID-19 

(коронавирус)*

• Детето не трябва да посещава 
учебни заведения/детски градини

• Лицето от домакинството, което 
има симптоми, трябва да се тества

• Докато се изчаква резултатът от 
теста, цялото домакинство трябва 
да се самоизолира

• Информирайте училището/
детската градина незабавно 
относно резултата от теста

...когато тестът на член 

от дадено домакинство

е отрицателен и детето 

няма симптоми 

на COVID-19*

...член на 

домакинствот

о ми е с поло-

жителен тест за 

COVID-19 (коронавирус)

• Детето не трябва да посещава 
училище/детска градина

• Цялото домакинство следва да 
се самоизолира за 10 дни, считано 
от началото на симптомите* 
(или считано от деня, в който 
е направен теста, ако няма 
симптоми) - дори и ако някой 
е с отрицателен тест в рамките 
на тези 10 дни

...когато детето 

е стояло самоизолирано 

10 дни, дори и ако през 

това време е дало 

отрицателен резултат



Какво да правя, ако... Необходимо действие Обратно на училище 

и детска градина

…NHS Test and

Trace (служба 

за тестуване 

и проследяване 

към Министерство 

на здравеопазването) 

определя детето ми като 

„близко контактно лице“ 

на някого с COVID-19 

(коронавирус).

• Детето не трябва да посещава 
учебни заведения/детски градини

• Детето следва да се самоизолира 
за 10 дни (съгласно препоръките 
на NHS Test and Trace) – дори ако 
в рамките на тези 10 дни е дало 
отрицателен резултат

• Останалите членове на 
домакинството няма нужда да се 
самоизолират, освен ако и те не се 
считат за „близко контактно лице“

...когато детето 

е стояло самоизолирано 

10 дни, дори и ако през 

това време е дало 

отрицателен резултат

...ние/детето 

ми пътувахме 

и трябва да се 

самоизолираме

като част от периода 

за карантиниране

• Не излизайте в неразрешен отпуск 
в рамките на срока

• Вземете под внимание препоръките 
за карантиниране и насоките от 
Министерството на външните 
работи и работите по Общността 
на нациите на Обединеното 
кралство (FCO), когато резервирате
билети за пътуване

• Информирайте учебното 
заведение/детската градина 
съгласно правилата за присъствие

Връщане от дестинация, за която 
е необходима карантина:

• Детето не трябва да посещава 
учебни заведения/детски градини

• Цялото домакинство се 
самоизолира за 10 дни – дори ако 
през тези 10 дни всички лица 
от домакинството са дали 
отрицателни резултати

...когато карантинният 

период от 10 дни измине 

за детето, дори ако през 

това време е дало 

отрицателен резултат

...получихме 

насоки от 

медицински/

официален 

източник, че детето 

ми трябва да започне 

отново да носи шлем

• Детето не трябва да посещава 
учебни заведения/детски градини

• Свържете се с училището съгласно 
препоръките на официалния 
източник/екипа полагащ грижи

• Детето трябва да носи шлем, 
докато не бъдете информирани, 
че ограниченията са премахнати 
и носенето на шлем може да бъде 
отново прекратено

...когато от 

училището/детската 

градина или от друго 

място ви информират, 

че ограниченията са 

премахнати и детето 

ви може да се върне 

обратно на училище/

детска градина

...не съм 

сигурен/на кой 

трябва 

да се тества 

за COVID-19 

(коронавирус)

• Единствено лица със симптоми* 
трябва да се тестват

• За лицата без симптоми няма 
препоръка да се тестват, дори 
и да се считат за „близко контактно 
лице“ на някой, който е дал 
положителен резултат

...когато са налице 

горните условия, 

според вашата 

конкретна ситуация

Симптомите включват поне едно от следните: висока температура; новопоявила се упорита кашлица; 

загуба или промяна в обонянието, усещането за вкус. 

Ако някой от членовете на домакинството Ви има симптоми, запазете час за безплатен тест за COVID-19 

на nhs.uk/coronavirus или позвънете на 119

За допълнителна информация и подкрепа, посетете...
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