Gestionarea COVID-19 la copiii de vârstă școlară
Măsuri pentru părinți/îngrijitori
Dacă copilul dvs. prezintă oricare din simptomele coronavirusului: temperatură ridicată, tuse constantă, nouă și
pierderea sau modificarea gustului sau mirosului, nu îl trimiteți la școală
Dacă copilul dvs.
dezvoltă simptome de
coronavirus
Dacă se află la școală,
copilul dvs. va fi dus întro cameră separată și vi se
cere să îl duceți acasă*.

Copilul dvs. trebuie să
rămână acasă timp de 10
zile din momentul în care
el s-a îmbolnăvit.

Folosiți NHS 111 online
portal sau apelați 119
pentru a solicita un test
pentru copilul dvs.

Toate persoanele din
locuința dvs. trebuie să
rămână de asemenea acasă
timp de 14 zile.

Școala nu va lua alte
măsuri până la aflarea
rezultatului testului.
Acest lucru ar trebui să
dureze între 24-48 ore.

Rezultatul testului?

Negativ pentru COVID-19

Dacă există mai mult de
un caz într-o singură clasă
sau într-un grup

Dacă rezultatul testului
este POZITIV

Trebuie să informați școala
despre rezultatul pozitiv al
testului.

Copilul dvs. va trebui să
rămână acasă timp de 10 zile.
Toate celelalte persoane din
locuință vor trebui să rămână
acasă timp de 14 zile.

Dacă copilul
dvs. nu a fost
la școală în
perioada în
care a fost
contagios,
atunci școala
nu va trebui
să ia măsuri
suplimentare.

Personalul didactic va contacta
echipa de Protecție Medicală
din regiunea Sud-Vest care va
efectua o evaluare rapidă a
riscului pentru identificarea
persoanelor cu care copilul dvs.
a intrat în contact direct și cine
ar trebui să rămână acasă.
Acest lucru poate fi realizat și
prin serviciul NHS Test and
Trace (testare şi depistare).
Veți fi de asemenea contactat(ă)
de echipa de la NHS Test and
Trace și veți fi rugat(ă) să le
spuneți despre toate persoanele
cu care copilul dvs. a intrat în
contact direct.

Orice persoană identificată ca
intrând în contact direct va
trebui să rămână la domiciliu
timp de 14 zile. Veți fi ajutat(ă)
să depistaţicare sunt
persoanele identificate ca
intrând în contact direct.
Școala poate trimite acasă
ceilalți copii din clasa sau
grupul de an al copilului dvs.

Imediat ce copilul dvs. se
însănătoșește și nu mai
manifestă simptome, ei pot
reveni la școală. Restul
persoanelor din locuință pot
părăsi casa.
*Discutați cu personalul didactic dacă
întâmpinați dificultăți în a vă lua copilul.

Dacă se simte bine,
copilul dvs. poate
reveni la școală în cel
mai scurt timp în urma
celor 10 zile.

Informații suplimentare:
Consiliere: gov.uk/coronavirus
Testare: nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
Somerset Children and Young People (Centrul Educaţional pentru Copii şi
Tineri din Somerset): https://www.cypsomersethealth.org/

Orice copil cu rezultat
confirmat de COVID-19
trebuie să rămână acasă
timp de 10 zile. Toți din
locuință vor trebui să rămână
acasă timp de 14 zile.

Personalul didactic va contacta
echipa de Protecție Medicală
din regiunea Sud-Vest care va
efectua o evaluare rapidă a
riscului pentru identificarea
persoanelor cu care cazurile cu
rezultate confirmate pozitiv au
intrat în contact direct.
Orice persoană care prezintă
simptome va trebui să facă un
test.
Folosiți portalul NHS 111 online
sau apelați 119.

Orice persoană identificată ca
intrând în contact direct cu
cazurile confirmate va trebui să
rămână la domiciliu timp de 14
zile.

Acest lucru poate însemna că
clase întregi sau grupuri de an
vor fi trimise acasă timp de 14
zile.

Se vor organiza întruniri
periodice între școală, centrul
de sănătate publică și
Autoritatea Locală pentru a
evalua situația și informa dacă
sunt necesare măsuri
suplimentare.

Imediat ce toate persoanele șiau încheiat șederea acasă pe
perioadele necesare, acestea se
pot întoarce la școală. Acest
lucru înseamnă 10 zile pentru
copiii care au avut un rezultat
pozitiv al testului și 14 zile
pentru orice persoană
identificată ca intrând în
contact direct.

