
КРАТКО РЪКОВОДСТВО 
ЗА АВТОТЕСТ
Продукт: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Производител: Roche

Извадете тампона 
със силен натиск 
върху стената 
на тръбичката 
и поставете 
капачката

Капнете 
четири капки 
във вдлъб-
натината за 
проба  
в тестовата 
касета

Резултат  

отчитане

След повече  
от 30 минути  
не отчитайте  
резултат!

Вкарайте 
клечката-тампон 
и завъртете 
повече от десет 
пъти

При това 
притиснете 
тръбичката към 
тампона, за 
да освободите 
антигена

4 x

след
15 min

Behandlung der Probe

Оценка на резултатите Изхвърляне

3 4 5

Изхвърляйте из-
ползваните тестови 
комплекти изоли-
рано в домашните 

отпадъци

повече от 
10 x

2

Вземане на проба (при стайна температура)

Вкарайте клечката-тампон  
в двете ноздри ок. 2 cm, 
завъртете по я четири пъти  
и при това я прекарайте върху 
носната лигавица  
(ок. 15 секунди)

4 x

1

Подготовка

За провеждане на теста трябва да са налични следните компоненти:

За вземане на проба използвайте предлагащите се отделно  
клечки-тампони (марка: Nasal Swabs, мат. № 09 421 777 001)

Невалиден/неясенПоложителенОтрицателен

Цветна контролна  
линия (C)

Цветна контролна (C)  
и тестова линия (T)

Всеки цветен оттенък при тестовата линия (T) се разглежда като положителен

Няма контролна  
линия (C)

—    Родителите съобщават в училището,  
че детето е болно, респ. персоналът на училището  
или градината съобщава, че е болен

—    Учениците/ученичките, както и персоналът  
на училището или градината отиват за допълнителен  
PCR тест в централен тестов център

Учениците/ученичките,  
както и персонала в училището  
или градината могат да отидат  
в училището/градината

Повторете теста  
с нов материал
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ПРОСТО ТЕСТВАЙ  
За теб, за всички нас и срещу Корона

БЛАГОДАРИМ ЗА  
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Какво представляват автотестовете за Корона? 
 
Така наречените антигенни автотестове могат да се използват 
лесно и бързо (виж краткото ръководство). Тампонът трябва  
да се вкара на дълбочина ок. 2 cm във всяка ноздра. След  
15 минути вече се показва резултатът.

Задължителни ли са автотестовете 

Когато по възможност повече хора редовно правят автотестове, 
инфекциите с Корона вируса се разпознават навреме. Така се 
намаляват нови заразявания. Автотестовете са доброволни 
и безплатни. 

Колко често трябва да се извършва автотест? 
 
Автотест трябва да се извършва два пъти на седмица у дома  – 
преди посещение на училище или началото на смяната. 

Какво трябва да се направи при “позитивен” 
резултат от теста? 
 
Ако резултатът е “позитивен”, то тестваният тряба да съобщи  
в училище, респ. на работодателя, че е болен и незабавно да 
направи последващ PCR тест в тестов център. Последващият 
PCR тест е безплатен за учащите се и за персонала в училище-
то и градината. Не е необходимо записване на час. До съобща-
ването на резултата от PCR теста тестваният трябва да бъде  
в домашна карантина. 

Последващи PCR тестове 
 
Положителният резултат от теста трябва да се провери  
в централен център за последващи PCR тестове.  
Тези центрове за последващи PCR тестове са отворени 
ежедневно от 7:00 часа до 16:30 часа без запазване на час.

Актуалният списък на центровете за последващ PCR тест 
за училища, градини и ясли се намира тук:

Повече информация за автотеста за Корона 
 
—    Кратко ръководство и видеофилм с упътване на  

различни езици: aрабски, турски, руски, български, пол-
ски, английски, френски, испански, сръбски, виетнамски

—    Местоположения на центровете за последващи  
тестове

—    Други въпроси и отговори
—    Ръководство за употреба от производителя

Автотестовете помагат посещението в училище и градината да бъде по-безопасно по време  
на пандемията. За по-добра защита на отделния човек, за семействата, приятелите и колегите.

Защо и при отрицателен резултат от теста  
правилата за Корона трябва да се спазват?  

Бързите тестове са само един елемент. Заедно с другите  
валидни хигиенни мерки се увеличава безопасността 
в училище, градината и в дома. 

Към тях спадат: 
 
—    Към тях спадат:
—    Носене на покритие върху устата и носа
—   Миене на ръцете
—   Кихане и кашляне в сгънатия лакът
—    редовно проветряване 

Как се съхраняват и изхвърлят автотестовете? 

Тестовете трябва да се съхраняват при 2‒30 °C и в никой 
случай да не замръзват. Отпадъците от използваните тестове 
могат да се изхвърлят в здрава и плътна торбичка за боклук за-
едно с другите домашни отпадъци. Преди прилагане тестовете 
трябва да се затоплят до стайна температура (15‒30 °C). 

При типични за Корона симптоми: 
Трябва ли все пак да се прави автотест? 

Не. При конкретно подозрение за инфекция с Корона  
засегнатите да се обърнат към домашния лекар или  
здравното учреждение.

www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf 
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