Бележки относно процедурата за тестване през последната учебна седмица
преди коледната ваканция, както и относно началото на оптимизираната
"процедура за тестване с близалка" след коледната ваканция.
Уважаеми родители,
Благодарение на доброто сътрудничество на всички участници, а оттам и на Вашата
ангажираност, беше възможно да се провежда присъствено обучени до края на
годината в интерес на Вашите деца. Ето защо в края на годината бихме искали да Ви
благодарим за Вашата подкрепа.
Благодарение на добре координираната комуникация между лабораториите,
училището и Вас, досега успяхме да предоставим на разположение информацията за
резултатите на всички участници в уговореното време, така че в случай на
положителен резултат, децата да може незабавно да се върнат в клас при възможно
най-голяма безопасност за здравето на всички ученици. Ако е имало отделни
забавяния поради забележимо високото натоварване на лабораториите или ако това
се случи в бъдеще, бихме искали да Ви помолим за разбиране.
От 10 януари 2022 г. ще опростим процедурата на теста с близалки, така че в бъдеще
учениците ще предават сутрин в училище индивидуална проба в допълнение към
пробата от общия тест, за да може тя да бъде оценена незабавно от лабораториите в
случай на подозрителен резултат от общия тест. Вече Ви информирахме за това във
връзка с училищния имейл от 16 ноември 2021 г. По този начин на Вас като родител
или настойник, повече няма да се налага да давате индивидуална проба в училището
в случай на положителен общ тест. Това ще спести на децата Ви един ден изолация
вкъщи в случай на положителен резултат в общия тест. Означава конкретно: Всички
ученици, чиято индивидуална проба е с отрицателен резултат, може да посещават
отново учебните занятия директно на следващата сутрин.
Вие, като родител или настойник, ще бъдете информирани за резултата директно от
лабораторията въз основа на регистрираните данни на ученика.
За тази цел е спешно необходимо, винаги да актуализирате данните си за контакт,
които сте посочили в училището и да информирате незабавно училището за
всякакви промени.
Особено във връзка с това адаптиране на тестовата процедура в първата фаза на
стартиране, бихме искали изрично да Ви помолим да се въздържате от директни
запитвания към лабораториите и да се свържете с училището в случай на нужда през
този преходен период.
Освен това бихме искали да Ви обърнем внимание на следните адаптации на ритъма
на тестване:
1. Ритъм на тестване през последната учебна седмица преди коледната ваканция
През последната седмица преди ваканцията всички деца ще участват в общ тест на 22
декември 2021 г. Това ще гарантира, че всички деца ще могат да започнат ваканцията с
възможно най-голяма сигурност. Преглед на адаптираната процедура за тестване преди
коледната ваканция е публикуван в Образователния портал. До коледната ваканция ще
се практикува познатата процедура. Това означава, че в случай на положителен общ
тест, моля, донесете индивидуалната проба на детето си директно в училище.

Ако все пак се наложи детето Ви да даде индивидуална проба в училище в последния
учебен ден с цел разрешаване на проблема с общия тест, бихме искали да укажем, че
този индивидуален резултат от теста ще бъде изпратен директно до Вас от
лабораторията сутринта на следващия ден, 24 декември 2021 г. След това Вие, като
родители, трябва да предприемете следващите стъпки в случай на положителна
индивидуална проба.
2. Ритъм на тестване през първата седмица след коледните празници
За да се осигури възможно най-безопасното начало на учебната година, всички ученици
трябва да предоставят обща и индивидуална проба в рамките на PCR тестването с
близалка в понеделник, 10 януари 2022 г. След това графикът на тестовете, с който сте
запознати и който е публикуван в Образователния портал, ще бъде продължен от
следващата сряда. Молим Ви за разбиране, че увеличеният обем на тестовете в
лабораториите може да доведе до забавяне на предаването на резултатите от общите
и индивидуалните тестове. Учениците, които са били в положителен общ тест и чийто
резултат от индивидуалния тест все още не е наличен, ще останат в т.нар. домашна
изолация във вторник, 11 януари 2022 г., докато стане наличен резултатът от
индивидуалния тест.
Можете допълнително да повишите безопасността на всички и здравословното
завръщане на детето Ви в училище, като редовно се възползвате от възможностите за
тестване на гражданите и по време на коледната ваканция.
Ако имате спешни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас.
Пожелаваме Ви спокойни празници и добро начало на новата година.
С уважение,
ръководството на училището

