
 

 

 

Обща информация за теста „Лоли“ 
 
Драги родители, 
 
непосредствено след великденската ваканция на всички училища в провинция 
Северен Рейн-Вестфалия бяха предоставени автотестове на фирма Сименс 
Хелткейр ООД, така че своевременно да могат да се откриват евентуални 
инфекции със САРС-Ков-2 и да се ограничи тяхното разпространение. 
Министерството за училищата и образованието е наясно, че предвид на начина 
им на употреба тестовете не могат да се извършват оптимално в основните 
училища и училищата за допълнително подпомагане на деца. 
 
Ето защо успоредно с набавянето на сега предоставените на училищата 
автотестове, министерството обмисли решение за тестване за корона вируса, 
което е съобразено с възрастта, детската и училищната специфика. 
Университетската клиника в Кьолн разработи през последните месеци един 
метод за тестване, който може да се използва при деца в по-големи групи. Сега 
този метод за тестване е готов да се използва в основните училища и училищата 
за допълнително подпомагане на деца. 
 
Федералният закон за ограничителните мерки в условията на пандемия от 
коронавирус КОВИД-19 от 22 април 2021 г. предвижда между другото като мярка 
за борба с пандемията в училищата ученичките и учениците да се тестват два 
пъти седмично. След влизането му в сила на 12 април 2021 г. в училищата в 
провинция Северен Рейн-Вестфалия вече се извършват по два теста седмично. 
 
Ето защо в своята учебна група ученичките и учениците в основните училища и 
училищата за допълнително подпомагане на деца се тестват два пъти седмично 
за коронавирус с теста „Лоли“, който е един обикновен тест със слюнка. Тестът 
се прави лесно и е съобразен с възрастта. При него ученичките и учениците 
облизват клечка-тампон в продължение на 30 секунди. Клечките-тампони на 
всички деца от учебната група се поставят в общ съд и се анализират като 
сборна анонимна проба (т.нар. „пул“) същия ден в лаборатория по ПЦР-метода. 
Този метод гарантира резултат с много висок коефициент надеждност. Освен 
това с ПЦР-тест значително по-рано може да се установи евентуална инфекция 
у едно дете, отколкото с бърз тест, така че своевременно да се разпознае също 
опасността от заразяване. 
 

• Какво ще се случи, ако резултатът от пул-тестването е отрицателен? 
В ежедневието най-вероятният случай на отрицателен резултат от пул-тестване 
означава, че нито едно дете от тестваната група не е дало положителен резултат 
за САРС-Ков-2. В такъв случай училището не изпраща обратно съобщение. 
Редуването на присъствено и онлайн обучение продължава в познатата Ви 
форма. 
 

• Какво ще се случи, ако резултатът от пул-тестването е положителен? 
Ако все пак се отчете положителен резултат при пул-тестване, това означава, че 
най-малкото едно лице от пул-групата е дало положителен резултат за САРС-
Ков-2. В такъв случай лабораторията изпраща съобщение до училището. 
Училището незабавно информира родителите на съответните деца по 
договорените начини на известяване. Поради организационни причини обаче 
може да се случи информацията да се даде едва на следващия ден преди 



 

 

началото на учебните занятия. Училищното ръководство ще Ви информира с 
отделно писмо за по-нататъшния подход и следващите стъпки в този случай. Ако 
се налага да се направи втори тест, с чисто превантивна цел, на Вашето дете ще 
се даде отделен комплект за тест за тестване вкъщи. Този метод гарантира, че 
нито едно дете от групата няма да е принудено да огласява резултата и така се 
защитават личностните му права. 
 
Тук трябва ясно да се каже, че ако възникнат трудности при повторното тестване, 
родителите са задължени да се обърнат към личния лекар или педиатър, така 
че те тогава да предприемат необходимите стъпки (между другото да назначат 
ПЦР-тест, да установят контактните лица). В такъв случай участието в 
присъственото обучение или допълнителното подпомагане на деца в училище е 
възможно едва след като се представи отрицателен резултат от ПЦР-тест. 
 
Допълнителна информация за Лоли-теста, между другото също филми с 

познавателен характер ще намерите на страниците на образователния портал: 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests  

 

Този бърз и много лесен за извършване тест ще помогне на всички нас по-добре 

да противодействаме на разпространението на инфекцията и в същото време 

осигурява на Вас и на Вашите деца максимална сигурност в учебния процес в 

училище. По този начин за ученичките и учениците, както и за Вас като родители 

се разширяват възможностите за надеждно и редовно посещаване на училище. 

 

За допълнителни въпроси ние сме на Ваше разположение. 

 

С приятелски поздрави, 

Училищното ръководство 


