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Въвеждане на т.нар. тестове „близалки“ за
самостоятелна употреба
От месец април се извършват седмични доставки на антигенни бързи тестове за заетите
в дневни детски заведения или дневни детски занимални лица и деца. Регулярно
информирахме в тази връзка.
Паралелно проверихме, дали наред с антигенните тестове за самостоятелна употреба
(самостоятелни тестове), изискващи натривка на предната назална област, са достъпни
и по-подходящи за деца сямостоятелни тестове. За особено подходящи се считат т.нар.
тестове „близалки", които се взимат с тампон или проба от слюнка.
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Някои продукти междувременно вече са допуснати като самостоятелни тестове. Поради
това решихме да заместим досегашните самостоятелни тестове с посочените тестове за
самостоятелна употреба.
През тази седмица ще започнем доставките на тестовете. Става въпрос за тестове на
фирма „Shenzhen Watmind Medical" с наименование „SARS-CoV 2 антигенен бърз тест за
самостоятелна употреба (колоидно злато)".

Указания за употреба
Вземането на пробата се извършва чрез проба от слюнка, при която стерилният тампон
за еднократно приложение се завърта под езика поне 5 пъти в продължение на наймалко 10 секунди и се напоява изцяло със слюнка. При това моля обърнете внимание,
че 30 минути преди вземане на пробата не трябва да се приемат храна и напитки.
Подробните указания за употреба ще намерите в приложената инструкция за употреба.

Производителят на тестовете вече е публикувал преведени на различни езици текстове
на своята интернет страница, като в рамките на седмицата вероятно ще бъде добавен
превод и на други езици. Преведените текстове са достъпни на следния линк
https://www.medical-schreiner.de/logistik.php .

Скоро Министерството на децата, семейството, бежанците и интеграцията ще качи
видеоматериал на своята интернет страница, който ще показва и обяснява на децата и
родителите употребата на теста. Този видеоматериал предлага първото по рода си
ориентиране, насочено към деца, във връзка с употребата на теста. Освен това,
видеоматериалът ще бъде разпространяван посредством социалните медийни канали
на министерството, фейсбук и инстаграм.
При този тест, както и при досегашните тестове, също важи, прилагането на теста върху
деца да се извършва само в присъствието на родители.
С въвеждането на тези тестове продължават да са валидни публикуваните с
официалната информация от 8 април 2021 г. рамкови условия. Употребата на
самостоятелните тестове продължава да се извършва на доброволни начала. Децата се

тестват у дома от родител.

Представянето на резултат от теста не е предпоставка за посещение или ползване на
услугите на дневно детско заведение.
Моля ползвайте възможностите за тестване като принос към по-нататъшното
ограничаване на разпространението на инфекцията и в услуга на поддържане на
работата на Вашето дневно детско заведение или занималня.
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