Ghidul COVID-19 pentru părinți și îngrijitori - Ce să faci
Scenariu ...
„Copilul meu are simptome COVID-19”
Acestea includ:
● Temperatură ridicată - fierbinte la
atingere pe spate sau pe piept
● O nouă și continuă tuse - tuse
mult pentru mai multo oră sau
având 3 sau mai multe tuse se
potrivește în 24ore
● Pierdere sau modificare a simțul
mirosului și al gustului
„Copilul meu a fost pozitiv pentru
COVID-19 ”

Ce să fac ...
NU vin lașcoală
●
●
●

NU veniți la școală
●
●
●

„Copilul meu a avut simptome COVID-19,
dar a dat rezultate negative”

școalăcontact IMMEDultimul timp
Aranjațipentru copil cu simptomea
avea un COVID -19 test
Gospodăria întreagă trebuie să se
autoizoleze până când se întoarce un
rezultat negativ

Contactați imediat școala
Aranjați o întoarcere la data școlii
Toată gospodăria trebuie să se
autoizoleze timp de 14 zile

Informați școala despre rezultatul negativ cât
mai curând posibil și discutați când copilul
dumneavoastră poate întoarce-te la școală

Ce va face școala ...

Reveniți la școală când ...

Verifică de rutină cu tine pentru a fi
la curent cu situația în curs de
dezvoltare

. Copilul tău se poate întoarce la
școală când testul revine negativ și
se simt din nou bine

Clasa copilului dvs. va fi informată și
sfătuită să se autoizoleze timp de 14
zile

Copilul dumneavoastră se poate
întoarce la școală după o minimum
10 zile de la pozitie rezultat ive,
chiar dacă simptomele sunt
continue, deoarece acestea pot
dura câteva săptămâni

Urmează procedura obișnuită a
politicii de absență

Copilul tău se poate întoarce la
școală când se simte din nou bine
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Scenariu ...

Ce să faci ...

Ce va face școala ...

Întoarce-te la școală când ...

„Copilul meu este bolnav, cu simptome
care nu au legătură cu COVID-19 ”

Urmați procedura obișnuită a politicii de
absență - sunați și actualizați pentru fiecare zi
de absență

Urmați procedura obișnuită de
politică de absență

Copilul dvs. se poate întoarce la
școală când se simte din nou bine
sau după 48 de ore dacă
simptomele implică boală sau
diaree

„Cineva din casa mea, alta decât copilul
meu, are COVID-19 simptome“

nu vin lașcoală

Verificați de rutină cu dvs. pentru a fi
la curent cu situația în curs de
dezvoltare

. Copilul dumneavoastră se poate
întoarce la școală atunci când testul
membru al gospodăriei revine
negativ

cautăobicei cu tine pentru a păstra
actualizate privind
situațiacursdezvoltare șiasigura o
revenire la zișcoală

copilului dumneavoastrăpoate
întoarce la școală după ce au
finalizat 14 zile de auto-izolare și nu
au dezvoltat nicisimptom

verifica cu tinemod curent pentru a
menține actualizate privind
situațiacursdezvoltare șiaranja o
datărevenire la școală

dvs. copilul se poate întoarce la
școală după ce a terminat 14 zile de
autoizolare și nu a dezvoltat niciun
simptom

●
●
●

„Cineva din gospodăria mea, altul decât
copilul meu, a dat test pozitiv pentru
COVID-19”

NU veniți la școală
●
●
●

„NHStestare si Trace a identificat copilul
meu ca fiind în contact apropiat cu un caz
confirmat de COVID-19“

școalăcontact IMMEDultimul timp
Aranjațipentru persoana cu simptomea
avea un COVID-19testare
trebuie să Totaluz casnicauto-izolat
pânăun negativ rezultatul revine sau
pentru 14 zile

contact școală IMMEDultimul timp
întreg trebuie să gospodărie auto-izolat
timp14 zile
aranja o datărevenire la școală minimum 14 zile

nu vin lașcoală
●
●
●

școalăContact IMMEDultimul timp
Oricinecare a fost contactată trebuie
săizolat timp14 zile
aranja o datărevenire la școală - minim
14 zile
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Scenariu ...
„Familia mea a călătoritpeste mări și
trebuie să

Ce să faci ...
carantină“nuluați concediu neautorizat în
timpul perioadei și iaconsiderare
cerințelecarantină și consiliere FCO atunci
cândrezervarecălătorie
nuvin lașcoală
●
●
●

„Amprimit sfaturi medicalecare copilul
meu trebuie să reia

„Clasa copilului meu a fost închisă din
cauza la un caz pozitiv de COVID-19 în
școală“

școalăcontact IMMEDultimul timp
copilul trebuiescut până când sunt
informați că restricțiile au fost ridicate
și shieldi ng este întrerupt din nou

nu vin lașcoală
●
●

Întoarce-te la școală când ...

Verificați de rutină cu dvs. pentru a fi
la curent cu situația în curs de
dezvoltare și pentru a stabili o
întoarcere la data școlii

. Copilul dvs. se poate întoarce la
școală după ce a finalizat o
perioadă de carantină de 14 zile și
nu a dezvoltat niciun simptom

Verificați de rutină cu dvs. pentru a fi
la curent cu situația în curs de
dezvoltare și pentru a oferi asistență
și învățare la domiciliu

. Copilul dvs. se poate întoarce la
școală odată ce sunteți informat că
restricțiile au fost ridicate și
ecranarea este întreruptă din nou

mod uzual checkin cu tine pentru a
menținecurentprivire la
situațiacursdezvoltare șioferi sprijin
șiacasăînvățare

copilul se poate întoarce la școală
după ce școala te-a contactat
pentru a informa că clasa s-a
redeschis după 14 zile

școală Contact IMMEDultimul timp
Totaluz casnic trebuie să urmeze
sfatulcarantină pentru acea țară
aranja o datărevenire la școală minimum 14 zile de la întoarcerea în
țară

scutul“nuvin lașcoală
●
●

Ce va face școala ...

accesul acasăînvățarecare școala oferă
dumneavoastră trebuie să
copilauto-izolat timp 14 zile
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