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RECOMANDĂRI
Simptome de boală: Copilul meu are voie să meargă la grădiniță sau școală?

Copilul meu este acut bolnav, el are …

Copilul meu are ..…
o simplă răceală/curge
nasul /durere în gât /tuse
ușoare ocazionale
(formă ușoară)
NU ESTE MOTIV DE
EXCLUDERE!

febră (de la 38,0° C ; vă
rugăm să măsurați bine și
suficient) și/sau
dureri musculare și de
membre

tuse uscată și/sau durere
în gât(nu datorită unor boli
cronice deja cunoscute, ca
de ex. astm

pierderea mirosului și/
sau a gustului
(nu dacă este cauzat de
răceală )

(Cel puțin una din semnalmentele de boală denumite mai sus)

da
Copilul dvs. are nevoie de un doctor/ o doctoriță?
(contactați telefonic doctorul/doctorița de familie sau un medic pediatru sau
apelați numărul serviciului medical de urgență 116 117)

da

nu

Doctorul / doctorița decide asupra

da

Copilul meu rămâne
24 de ore
acasă sub observație.

unui test de Coronavirus.

da

(fără prezență la grădiniță sau școală între test
și înștiințarea privind rezultatul acestuia)
NU s-a cerut un TEST

Din nou starea generală
este bună și nu au apărut
alte simptome de boală

da

Rezultatul testului: NEGATIV
Rezultatul testului: POSITIV

nu

da

da
Copilul dumneavoastră va trebui să rămână
acasă datorită rezultatului pozitiv al
testului.Vă rugăm să respectați instrucțiunile
departamentului de sănătate responsabil.

Finalul izolării

Copilul meu are voie să revină la grădiniță, respectiv la școală!
În general, nu este necesară o dovadă de virus negativ și nici
un certificat medical pentru a se readmite revenirea într-o unitate școlară.
Este valabil principiul: Fraților sănătoși li se permite să meargă la grădiniță sau școală!
Important! Dacă apar alte simptome de boală în perioada de supraveghere/frecvență școlară, atunci se aplică următoarele:
Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome acute de boală, vă rugăm să contactați imediat grădinița sau școala pentru a raporta că
copilul dumneavoastră este bolnav și pentru a stabili pașii următori. Vă rugăm să rețineți, că este o procedură normală din partea grădiniței
sau școlii pentru a proteja de infecții toți copiii și personalul, precum și familiile lor .
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