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Informacja konferencji urzędów ds. szkół podstawowych w niemieckojęzycznej części Szwajcarii (DVK) jako dokument pomocniczy

Postępowanie w razie pojawienia się objawów choroby i przeziębienia
u dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej (1H und 2H ) *
Informacje i zalecenia dla rodziców

Ważne do marca 2022

Test należy wykonać, jeśli:
– miał miejsce bliski kontakt (kontakt ryzykowny) z osobą w wieku powyżej 6 lat, u której wystąpiły objawy chorobowe
– miał miejsce bliski kontakt (kontakt ryzykowny) z osobą, u której stwierdzono wynik pozytywny – niezależnie od wieku
– przynajmniej jeden z objawów zaznaczonych na czerwono występuje nawet bez kontaktu ryzykownego.
Symptomy wiadomej (znanej), chronicznej choroby nie są istotne przy ocenie.

Katar i/lub ból gardła z
lekkim kaszlem/bez lekkiego
kaszlu, bez gorączki

Silny kaszel Jeżeli nie jest spowodowany przez chorobę chroniczną, np. astmę

Dziecko poza tym czuje
się dobrze

Dziecko poza tym czuje się dobrze

i/lub
Gorączka powyżej 38.5 st.
Dziecko nie czuje się dobrze

Tak

Państwa dziecko pozostaje w domu
Powiadomić nauczyciela!

Nie

Czy występują dalsze dolegliwości?
– Dolegliwości układu pokarmowego
– Bóle głowy
– Bóle mięśni
– Utrata smaku i węchu

Czy w ciągu trzech dni
nastąpiła znaczna poprawa?

Nie

Tak

Skontaktować się z lekarką/lekarzem
Państwa dziecka.
Lekarka/lekarz zdecyduje o dalszym
postępowaniu, między innymi o
konieczności wykonania testu.

Tak

Gdy test jest wykonywany
W okresie pomiędzy pobraniem
wymazu i otrzymaniem wyniku
nie chodzić do szkoły!
Czy Państwa dziecko co
najmniej od 24 godzin nie ma
gorączki?

negatywny

Wynik testu jest ...
pozytywny

Tak

Dalsze postępowanie zgodne z
zaleceniami Contact Tracing,
leczącej lekarki/leczącego lekarza.
Dziecko pozostaje w domu.

Po zakończeniu izolacji

Stan: 15 października 2021

Polnisch/Polonais

006531

Państwa dziecko może uczęszczać do szkoły

yz
łprac
ó
p
m
s
We w m urzęde
alny
feder . zdrowia
ds
Ulotka wydana przez Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) jako pomoc orientacyjna

Postępowanie w razie pojawienia się objawów choroby i przeziębienia
u dzieci i młodzieży der szkół podstawowych i średnich (3H – 11H) *
Informacje i zalecenia dla rodziców
Kiedy Państwa dziecko musi zostać w domu?

Dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i średniej (3H – 11H) * obowiązują obecnie te same kryteria
kliniczne, co dla dorosłych. Oznacza to, że:
Jeśli wystąpią objawy choroby lub przeziębienia, które mogą wskazywać na zakażenie COVID-19, dziecko lub
młoda osoba pozostaje w domu i lekarka/lekarz wykonuje test.
→   W przypadku pozytywnego wyniku testu zgłaszana jest izolacja.
→   Jeżeli test da wynik negatywny, dziecko lub młoda osoba zostaje w domu 24 godziny po wystąpieniu
ostatnich objawów gorączkowych. Kiedy znów poczuje się dobrze i będzie w dobrej kondycji ogólnej,
może wrócić do szkoły.
W związku z tą prostą procedurą osobny schemat dla szkół podstawowych i  średnich nie jest potrzebny.

Stan: 15 października 2021
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* zgodnie z pisownią HarmoS

