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Скъпи родители, скъпи настойници, 

 

Поради много високия процент на заболяванията, както и поради постоянно 

нарастващите проценти на заетост и хоспитализация в болниците в Саарланд, и 

за да се гарантира, че населението е защитено от по-нататъшно разпространение 

на коронавирусната инфекция и че тя бъде строго ограничена, правителството на 

Саарланд адаптира Регламента за коронавируса от 11.12.2021 г. В много области 

вече са разпоредени по-строги мерки. 

Същевременно е въведено облекчаване на правилата чрез премахване на 

изискването за ежедневно потвърждаване на теста „2G-плюс“ за хората с 

опреснителна ваксинация (бустер ваксинация). Това означава, че 

потвърждението за бустерна ваксинация е достатъчно доказателство за „2G-plus“. 

Това правило, което важи за цялата общност, се взема предвид и при 

провеждането на училищните тестове два пъти седмично. Ако детето Ви вече има 

пълна ваксинална защита и е било реваксинирано (с бустерна ваксинация), то 

може да бъде освободено от участието си в провеждащите се два пъти седмично 

училищни тестове, ако може да представи съответното потвърждение. Разбира се, 

все още е възможно доброволното участие в програмата за училищно тестване. 

Както знаете, постоянно валидните удостоверения, с които непълнолетните 

ученици са могли да докажат в извънучилищни институции, че участват в 

редовни тестове в училище или че предоставят съответни доказателства по друг 

начин, и които са валидни и като доказателство за „2G“ и „2G-плюс“, ще загубят 

валидността си от 23.12.2021 г. Новите удостоверения за непълнолетните 

ученици ще бъдат валидни едва от 04.01.2022 г. 

Съгласно новия Регламент за коронавируса, който влезе в сила на 11.12.2021 г., 

непълнолетните ученици могат да използват като доказателство за „2G“ и „2G-

плюс“ сертификат за тест, например от център за тестване, както и резултат от 

тест на място – ако има такова предложение – вместо постоянно валидния 

сертификат. Това е особено важно по време на коледната ваканция. 

 

За да се гарантира, че след коледната ваканция учебният процес ще бъде 

възобновен, всички ученици получават от училището си шест комплекта с 

тестове, които могат да се използват за самотестване по време на ваканцията. За 

предпочитане е последният тест да бъде направен в деня преди началото на 

възобновяването на училищните занятия (03.01.2022 г.). Тестовите комплекти се 

придружават от кратки инструкции за провеждане на теста. 

 



 

Молим Ви да помогнете на детето си при тестването, например като му 

напомните своевременно или му помогнете да провежда теста, ако все още 

не е в състояние да го направи самостоятелно. 

Моля, попълнете формуляра за самодеклариране на отрицателен резултат от 

теста, който също сте получили в училище, и го дайте на детето си, за да го 

занесе в училище в първия учебен ден след ваканцията. 

Разбира се, можете да представите и удостоверение от център за тестване, но то 

не трябва да е по-старо от 24 часа към момента на започване на училищните 

занятия. 

Ако резултатът от теста е положителен, моля, незабавно уведомете Вашия 

лекарски кабинет. Всичко останало ще бъде организирано там. В този случай 

детето Ви няма да бъде допуснато до училище. Моля, информирайте и 

училището, че детето Ви не може да дойде на училище. 

 

Скъпи родители, скъпи настойници, разчитаме на Вашата подкрепа, за да осигурим 

възможно най-безопасното начало на новата година в период на пандемия от 

коронавирус. Ето защо очакваме Вашето разбиране и съдействие при провеждането на 

тази важна мярка за защита от инфекции в училище, въпреки че поради особеното 

значение на задължителното обучение и посещаването на училище представянето на 

самодеклариране или сертификат за проведено тестване не е задължително условие за 

участие в учебните занятия и следобедната занималня за децата в първия учебен ден 

след ваканцията. 

Ако не искате да използвате тестовите комплекти, тъй като се възползвате от услугите 

на център за тестване, можете, разбира се, да върнете тестовете на училището. 

 

 


