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Огкосио: Информация относно аптигенпшт тестове за диагностициране на SARS- Col-'-2. 

иреднагаии па територията на Ььясария

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН Кг 9105-361/13.10.2021 г. относно осигуряване на 

присъствено обучение за депата н учениците и във връзка с необходимостта от 

предприемане на ефективни мерки в борба га с разпространението на COV1D-19 в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел 

удееняваке/полггомаганс на образователните институции при организиране тестването па 

ученици, кагш и за по-голяма информиранос! на родителите, приложено Ви изпращаме 

списък с тестове, подходящи за самогестуване за носителство на вируса SARS - CoV- 2. 

причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителната агенция по 

.лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република 

ЬьЛ1 ария и подходящи за използване в немедишшека среда - в училище или вкъщи.

С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен 

резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени or 

производителя. К.огато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, 

вземането на пробата, нейната обработка и последвадото отчитане на резултата следва да се 

извършат от медицински специалист, като това би могло ;:,а бъде медицинският работник в 

съответното училище.

В тази връзка следва да уведомите родителите и да нч предоставят тази информация, за 

да могат те да вземат информирано решение огноено тестването на техните деца, както и с 

какъв вид биха искали евентуално да се тестват децата яч. При получаване на съгласие от



поне 90% от родителите и дадено училище (както е записано в Насоките за обучение м 
действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 20?! 
- 2022 година) директорите могат да се обърнат към РЗИ и да поискат осигуряването на 

съответния вид тестове. Ако РЗИ не може да предложи избрания вид тестове, при наличие на 
финансови средства училището може да ги закупи само. Всички държавни и общинска 

образователни институции ще получат допълнителни средства към бюджетите си за тази 

година, за да покрият увеличените разходи за спазване на противоепидемичните мерки» и 

заради увеличените цени на тока, парното, водата и др. При актуализацията на държавния 

бюджет за 2021 г. за тази цел са предвидени 8 млн. ;ш.

Към настоящото писмо прилагам пълен списък с антигенът тестове, подходящи за 

употреба в училище. Името на всеки тест води до листовка с указания за употреба на 

български език.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

14.10.2021 г.

ТРАЙКА ТРАЙКОВА 
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