Gestionarea simptomelor de boală şi răceală în cazul copiilor din
centrele şi instituţiile de îngrijire de zi a copiilor
Informaţii pentru părinţi şi responsabilii pentru practica pedagogică

Când trebuie să rămână acasă copilul dumneavoastră?
Simptome care indică prezenţa
unei afecţiuni acute,
infecţioase şi contagioase.
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Febră începând cu 38,5°C
Vă rugăm să asiguraţi măsurare
corectă a temperaturii (părinţi).
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°

Vă rugăm să
acordaţi o atenţie
specială simptomelor
asociate Covid 19.

În caz de strănut fără alte
semne de boală este necesară
monitorizarea la domiciliu timp
de 24 de ore. Dacă nu apar
alte simptome, copilul poate fi
readus la instituţia respectivă.

Copiii care suferă de
afecţiuni cronice (de exemplu
astm, alergii, febra fânului,
neurodermită) vor beneficia de
îngrijire în centrele respective
dacă nu prezintă alte
simptome sau simptome noi.
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Copilul dumneavoastră are
nevoie de un medic?

Medicul decide cu privire la efectuarea
unui test pentru determinarea prezenţei
Coronavirus
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În caz afirmativ, vă rugăm să luaţi legătura cu
medicul dumneavoastră de familie, respectiv cu
medicul pediatru.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu este permisă prezenţa
copilului dumneavoastră la centrul de îngrijire în perioada
cuprinsă între efectuarea testului şi comunicarea rezultatului.
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Rezultatul testului este ...

Copilul dumneavoastră rămâne acasă
negativ

Copilul dumneavoastră este din nou sănătos
(nu are febră şi se simte bine)
Pentru părinţi, în scop de orientare: copilul meu se simte din
nou bine astăzi, astfel încât mâine se poate prezenta din nou la
instituţia respectivă.
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Decizia cu privire la procedura ulterioară
şi la noua prezentare la instituţia de
asistenţă va fi adoptată de către direcţia
de sănătate publică.
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Copilul se poate prezenta din nou la instituţia respectivă.
Nu este necesară prezentarea unui certificat medical.

Schema procedurală a fost întocmită în baza unei scheme procedurale a Direcţiei de sănătate publică a landului Baden-Württemberg.

