
На вниманието на специалисти извършващи бързи антигенни тестове 

за COVID-19 в учебните заведения 

 

Предоставям Ви таблична форма за отчет на извършените във всяко учебно 

заведение бързи антигенни тестове на педагогически и непедагогически персонал. 

Попълнената от Вас таблица с изработените за деня проби следва да се изпращат същия 

ден в РЗИ-Бургас на имейл nzb.p@rzi-burgas.com от официалната поща на учебното 

заведение. 

 Името на файла е необходимо да съдържа следната последователност от данни и 

символи: [Име на образователно_заведение]_[дата_на_тестване] 

 

 Пример: СОУ Христо Ботев - гр. Нова Загора_25.01.2021 

 

 

 Вида на таблицата не се променя, а колоните в червено са задължителни! 

 

Файлът, който ще се попълва трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да е създаден с MS Excel версия 2007 или по - висока; 

2. Разширението му да е xlsx; 

3. Всички колони в червен цвят са задължителни за попълване; 

"4. Колона А (Код на РЗИ - попълва се Регистрационен номер на РЗИ)  

за РЗИ-Бургас код: 0280121001" 

5. Колона B (Тип на идентификатор) - избора се един от вариантите 

                1) ЕГН 

                2) ЛНЧ 

                3) Паспорт 

6. Колона C (Идентификатор)  

                1) ЕГН - цифри 10 броя 

                2) ЛНЧ -  цифри 10 броя 

                3) Паспорт - цифри/символи 

7. Колона D (Име) - текстово поле 

8. Колона E (Презиме) - текстово поле 

9. Колона F (Фамилия) - текстово поле 

10. Колона G (Възраст) - цифрово поле 

11. Колона H (Пол) - възможни са следните варианти 
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                1) M 

                2) F 

12. Колона I (Вид изследване) - възможни са следните варианти 

30-бърз тест за антигени  

13. Колона J (Лабораторен резултат) - възможни са следните варианти 

                1) Положителен 

                2) Отрицателен 

14. Колона K (Дата на пробонабиране) - dd.mm.yyyy 

15. Колона L (Анатомично място на пробата) - възможни са следните варианти 

Назофарингеален/орофарингеален секрет 

16. Колона M (Клинични симптоми) - текстово поле 

17. Колона N (Дата на излизане на резултата) - dd.mm.yyyy 

18. Колона O (Получател на пробата) - текстово поле 

                1) ZZ - учител 

                2) ZR - непедагогически персонал 

19. Колона P (УИН на изпращащият лекар) - цифри 10 броя 

20. Колона Q (Заплаща се от НЗОК) - възможни са следните варианти 

                1) ДА 

                2) НЕ 

"21. Колона R (УИН на извършващ дейността лекар (Лаборант)) - текстово поле 

Попълва се името на медицинското лице, взело пробата." 

22. Колона S (Моб. телефон на пациента) - текстово поле (задължително при PCR) 


