
 

* Без температура означава: под 38,5°С при малки деца и под 38°С при ученици. 

ПРОВИНЦИЯ 

БРАНДЕНБУРГ 

Министерство на образованието,  

младежта и спорта 

 

СИМПТОМИ НА НАСТИНКА: 
МОЖЕ ЛИ МОЕТО ДЕТЕ МИ ДА ХОДИ НА 
УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА? 

 
Също както и преди Корона пандемията, децата които несъмнено са болни, не 

трябва да се водят на училище и детска градина. По принцип, вие като 
родители, трябва да прецените както и преди, дали вашето дете е болно. 

 

При това трябва да се вземе следното под внимание: 

 

МОЕТО ДЕТЕ ПОКАЗВА СИМПТОМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕ, ТО ИМА…: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЛЕКА ХРЕМА 

 без температура* 

 хрема 

 кашлица без 

задух, без 

хрипове, без 
дихателна 

обструкция  

 известно 

хронично 

заболяване, като 
астма, алергия 

ИНФЕКЦИЯ 

 
Инфекции с изразени 

симптоми на заболяване 

(например: кашлица, 

болки в гърлото, 

повишена температура, 

повръщане, 
разстройство, 

изтощение), но без 

съзнателен контакт с 

потвърден случай на 
Ковид-19. 

ВЪЗМОЖНИ СИМПТОМИ НА КОВИД-19 

 температура * 

 суха кашлица 

 затруднено дишане 

 временно загуба на вкус и обоняние 

ДА НЕ СЕ ПОСЕЩАВА ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА / УЧИЛИЩЕТО 

СИЛНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА КОНСУЛТАЦИЯ С 
ЛЕКАР 

Детето трябва да 

оздравее в къщи. 

След 48 часа без 

симптоми и при общо 

добро състояние, 
детето може отново 

да посети 

институцията. 

Ако се влоши 

състоянието или 

продължи 

еднакво, е 
препоръчително 

да се 

посъветвате с 

лекар. 

ЛЕКАРЯТ/ЛЕКАРКАТА ЩЕ РЕШИ, ДАЛИ Е 

НУЖЕН ТЕСТ ЗА КОВИД-19. 

 

(Да не се посещава институцията между 
теста и получаване на резултата.) 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКА 

ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ 
 

Надзор в институцията /  

посещението на училището е 

възможно и без лекарски 

преглед / медицинско 

свидетелство или без тест за 
Ковид-19. 

НЕГАТИВЕН РЕЗУЛТАТ ОТ 

ТЕСТА 
 

При липса на температура и 

при подобрение на общото 

клинично състояние, е 

възможно посещението на 
детската градина или 

училището без допълнително 
медицинско свидетелство. 

ПОЗИТИВЕН РЕЗУЛТАТ ОТ 

ТЕСТА 

 
Лабораторията е законно 

задължена да го обяви на 

Здравната служба (ЗС); 

ЗС налага забрана за 

посещение на 
институцията и 

разпорежда домашна 
карантина. 


