
COVID-19 (coronavirus) ausência:

Um guia rápido para pais / responsáveis

O que fazer se ... Ação necessária De volta à escola…

... meu criança tem 
sintomas de COVID-19 

(coronavírus) *

•A criança não deve frequentar a escola 
• A criança deve fazer um teste
Todos na casa devem se isolar até que 
você obtenha um resultado negativo
•Informe a escola imediatamente sobre 
os resultados do teste

... quando o teste da criança dá 
negativo, desde que ela esteja sem 
febre por 48 horas antes de 
retornar à escola e se sinta bem

... meu criança teste 
positivo para COVID-19 

(coronavírus)

• A criança não deve frequentar a 
escola
• A criança isola-se por pelo menos 10 
dias a partir do início dos sintomas * (ou 
a partir do dia do teste, se não houver 
sintomas)
• Informe a escola imediatamente 
sobre os resultados do teste
• A família inteira se isola por 14 dias a 
partir do dia em que os sintomas * 
começaram (ou a partir do dia do teste, 
se não houver sintomas) - mesmo se 
alguém tiver resultado negativo durante 
esses 14 dias

... após 10 dias, quando a criança 
se sentir melhor e não tiver febre 
por pelo menos 48 horas
Eles podem voltar para a escola 
após 10 dias, mesmo que tenham 
tosse ou perda do olfato / paladar. 
Esses sintomas podem durar várias 
semanas após a infecção 
desaparecer.

... alguém em minha casa 
tem sintomas de COVID-

19 (coronavírus) *

• A criança não deveria ir à escola
• • Um membro da família com 

sintomas deve fazer um teste
• •Toda a família se auto-isola 

enquanto espera pelo resultado do 
teste

• • Informe a escola imediatamente 
sobre os resultados do teste

... quando o teste de membro da 
família é negativo e a criança não 
apresenta sintomas de COVID-19 *

... alguém em minha casa 
testou positivo para 

COVID-19 (coronavírus)

• A criança não deve frequentar a 
escola
• A família inteira se isola por 14 dias a 
partir do dia em que os sintomas * 
começaram (ou a partir do dia do teste, 
se não houver sintomas) - mesmo se 
alguém tiver resultado negativo durante 
esses 14 dias

... quando a criança completou 14 
dias de auto-isolamento, mesmo se 
o teste for negativo durante os 14 
dias

Os sintomas incluem pelo menos um de alta temperatura; uma nova tosse 
contínua; perda ou alteração do olfato ou paladar.

Veja mais em: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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O que fazer se ... Ação necessária De volta à escola…

... O NHS Test and Trace 
identificou meu filho como 

um "contato próximo" de 
um caso confirmado de 
COVID-19 (coronavírus)

• A criança não deve frequentar a 
escola
• A criança isola-se por 14 dias 
(conforme recomendado pelo NHS Test 
and Trace) - mesmo se o teste for 
negativo durante esses 14 dias
• Resto da família não precisa se isolar, 
a menos que sejam um "contato 
próximo" também

... quando a criança 
completou 14 dias de auto-
isolamento, mesmo se o 
teste for negativo durante 
esses 14 dias

meu filho viajou e tem que 
se isolar como parte de um 

período de quarentena

• Não tire licença não autorizada no 
período letivo
• Considere os requisitos de 
quarentena e conselhos FCO ao 
reservar a viagem
• Fornecer informações à escola de 
acordo com a política de frequência
Retornando de um destino onde a 
quarentena é necessária:
• A criança não deve frequentar a 
escola
• Auto-isola-se em toda a casa por 14 
dias - mesmo se o teste for negativo 
durante esses 14 dias

... quando o período de 
quarentena de 14 dias tiver 
sido concluído para a criança, 
mesmo se o teste for 
negativo durante esses 14 
dias

... recebemos conselho de 
uma fonte médica / oficial 

de que meu filho deve 
retomar a isolamento

• A criança não deve frequentar a 
escola • Contate a escola conforme 
recomendado pelo oficial de serviço / 
equipe pastoral
• A criança deve se isolar até que você 
seja informado de que as restrições 
foram levantadas e o isolamento 
interrompido novamente

... quando a escola / outras 
agências informam que as 
restrições foram suspensas e 
seu filho pode voltar à escola 
novamente

… .Não tenho certeza de 
quem deve fazer um teste 

para COVID -19 (coronavírus)

• Somente pessoas com sintomas * 
precisam fazer um teste
• Pessoas sem sintomas não são 
aconselhadas a fazer um teste, mesmo 
que sejam um "contato próximo" de 
alguém com teste positivo

... quando as condições 
acima, dependendo da sua 
situação, forem atendidas

Se alguém em sua casa apresentar sintomas *, reserve um teste COVID-19 grátis 
em nhs.uk/coronavirusor call 119

Para mais informações visite gov.uk/backtoschool
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