
 
 
 
Ако се нуждаете от това писмо в лесен за четене формат, с Брайлова азбука 
или на други езици, посетете england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter или се 
свържете с england.contactus@nhs.net 
 
До:  

  
 

NHS England and NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
London 

SE1 6LH 

31 март 2022 г. 
 

 

Важна информация за лечения на коронавирус 

Вашата медицинска документация понастоящем посочва, че може да сте 
подходящи за лечения, ако се заразите с коронавирус.  

Може да сте получавали версия на това писмо и преди. То е актуализирано, 
тъй като правителството промени начина, по който се тества за коронавирус. 
От 1 април трябва да проверявате симптомите на коронавирус, като 
използвате тестове с латерален поток, а не с PCR тест. 

В това писмо е обяснено, че: 
1. трябва да разполагате с тестове с латерален поток вкъщи; 

2. трябва да направите тест, ако получите симптоми на коронавирус. Важно: 
Трябва да докладвате резултата си от теста.  

3. Ако резултатът от теста е  положителен, от NHS ще се свържат с Вас  
относно лечения.  

За повече информация посетете: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

Защо Ви изпращаме това писмо? 

Медицинските експерти са разгледали здравните състояния, които излагат хората 
на по-висок риск от коронавирус. Тези здравни състояния са одобрени от главните 
медицински съветници в Обединеното кралство.  

Изпращаме Ви това писмо, тъй като Вашата медицинска документация 
понастоящем посочва, че имате едно или повече от тези здравни състояния. Това 
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означава, че за Вас може да са подходящи лечения, ако тест потвърди, че имате 
коронавирус.  

Тези лечения могат да помогнат за предотвратяване на сериозно заболяване и 
трябва да бъдат приложени бързо след появата на симптомите. 

 
1. Трябва да разполагате с тестове с латерален поток вкъщи 

 
От Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UK Health Security 
Agency) ще Ви изпратят една опаковка с тестове с латерален поток до 12 април. 
Използвайте ги само ако получите симптоми. Ако не разполагате с повече тестове, 
можете да поръчате от https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests 
или като се обадите на 119. 

Можете да използвате каквито и да е тестове с латерален поток, предоставяни от 
правителството. Понастоящем тестовете, закупени от магазин, не могат да бъдат 
регистрирани чрез GOV.UK или 119 и с Вас няма да се свържат за лечение, ако 
имате положителен резултат при използване на тези тестове. 

Ако преди Ви е изпратен PCR тест, можете да го запазите. Възможно е да бъдете 
помолени да направите PCR, ако получите лечение от NHS. 

2. Трябва да направите тест, ако получите симптоми на коронавирус 

Незабавно трябва да направите тест, ако получите симптоми на коронавирус, дори 
ако симптомите са леки. 

Трябва да съобщите резултата на https://www.gov.uk/report-covid19-result или като 
позвъните на 119. Важно е да предоставите Вашия правилен NHS номер и 
пощенски код, за да могат да се свържат с Вас.  

Ако резултатът от теста е отрицателен, но Вие все още имате симптоми, трябва да 
направите тест през всеки от следващите два дни (общо три теста в три дни).   

3. Ако резултатът от теста е  положителен, от NHS ще се свържат с Вас  
относно лечения 
 

Ако някой от тестовете с латерален поток е положителен и сте съобщили 
резултата, от NHS трябва да се свържат с Вас  относно лечение. Ако с Вас не се 
свържат в рамките на 24 часа от положителния резултат от тест, се свържете с 
клиниката на Вашия общопрактикуващ лекар, обадете се на 111 или на Вашия 
лекар специалист, които могат да направят спешно насочване. 
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С уважение, 

 
Професор Стивън Поуис 
Национален медицински директор 
NHS England and NHS Improvement  
 
Повече информация за това как от NHS са използвали Вашата информация: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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