Modalitatea de comportament în cazul unor semne
de boală când numărul cazurilor de infecție este ridicat
(aplicabil începând cu 26.10.2020, înlocuiește planul din 01.10.2020):

Are voie copilul meu să meargă la grădiniță sau la școală?
Copilul meu are…
un simplu guturai/
îi curge nasul/
Mâncărime în gât/ o
tuse ușoară ocazională/
își drege vocea
(o formă ușoară)

Copilul meu este bolnav acut, el are…
febră (de la 38,0° C; vă
rugăm să o măsurați
bine și suficient) și/sau
dureri musculare și
la nivelul membrelor

tuse uscată și/sau
dureri de gât
(necauzate de boli
cronice cunoscute,
ca de ex. astm)

pierderea simțului
mirosului și/sau
a gustului
(care nu survin în
combinație cu un
guturai)

(cel puțin unul din semnele de boală enumerate mai sus)

da
Are nevoie copilul dumneavoastră de un doctor/o doctoriță?
(Luați legătura telefonic cu medicul dumneavoastră de familie sau pediatrul/pediatra dv.
În cazul în care acesta/aceasta nu este disponibil/ă adresați-vă serviciului de gardă 116 117)
ehmen
telefonisch
Kontakt
mitcu
Ihrem
Haus- oder Kinderarzt/-ärztin
Wenn
Împreună
cu Sie
medicul
dv. de familie
sau
pediatrul/pediatra
dv. se va stabiliauf.
modul
denicht
acționare în
continuare.

da

nu

Medicul hotărăște daca este cazul să se facă
un test pentru depistarea coronavirusului.

Copilul meu rămâne
24 de ore acasă,
sub observație.

da

.

(Nu se va merge la grădiniță sau la școală de la testare și
până la comunicarea rezultatului; ceilalți membri ai familiei
au voie, dacă nu se recomandă altceva, să meargă la
școală/grădiniță/servici)

Nu se recomandă NICI UN TEST

Starea generală s-a îmbunătățit și
nu au mai survenit alte semne de
boală?

Rezultatul testului este NEGATIV
Rezultatul testului este POZITIV

nu
da

da
Copilul dumneavoastră trebuie să rămână,
ca urmare a rezultatului pozitiv al testului, acasă.
Vă rugăm să urmați indicațiile Direcției de
Sănătate Publică (Gesundheitsamt) responsabile.

Copilul meu are din nou voie să meargă la grădiniță
sau la școală:

Încheierea izolării

Pentru readmiterea frecventării unei instituții nu este în mod
general nevoie de o dovadă care să ateste rezultatul negativ la
virus și nici de o adeverință medicală. Se aplică principiul:
frații sănătoși și surorile sănătoase au voie să meargă la
grădiniță respectiv la școală!

Frecventarea grădiniței/a școlii conform
indicațiilor Direcției de Sănătate Publică

Vă rugăm să informați în cazul apariției unor semne acute de boală la copilul dv. grădinița și școala dumneavoastră.
Atunci când copilul dumneavoastră prezintă semne acute de boală la grădiniță sau la școală, acestea sunt obligate
să vă informeze asupra acestui lucru. Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea comună a părinților și a
grădiniței, respectiv școlii să protejeze toți copiii și personalul, precum și familiile lor de o infectare.

