„COVID-19“ SUSIJUSI MOKYBOS NEBUVIMAS - GYVAS TĖVŲ VADOVAS

Ką turėčiau daryti, jei…?

Reikalingi veiksmai...

Mano vaikas serga Covid-19 simptomais:

NESIŲSKITE VAIKO Į MOKYKLĄ.



aukšta temperatūra

Visas namų ūkis turi izoliuotis. Jūsų vaikas turės izoliuotis 10
dienų nuo simptomų atsiradimo; likęs namų ūkis turėtų izoliuotis
14 dienų.



naujas, nuolatinis kosulys



uoslės ar skonio praradimas ar pasikeitimas

Turėtumėte užsisakyti testą savo vaikui naudodami šią nuorodą
čia arba paskambinę telefonu 119.
Turi būti atliekamas tik tas asmuo, kuriam būdingi simptomai, ir
nereikia, kad kiti namų ūkio nariai atliktų tyrimą, nebent jie turi
simptomų.

Daugumai vaikų, sergančių Covid-19, būdingas bent vienas iš Būtinai nedelsdami pasakykite mokyklai apie testo rezultatą.
šių simptomų.
Mano vaikas serga kitais simptomais, tokiais kaip gerklės Elkis taip, kaip būtum daręs prieš pandemiją.
skausmas, sloga ar galvos skausmas.
Vaiko siuntimas į mokyklą ar laikymas namuose - atsižvelgiant į
simptomų pobūdį ir sunkumą.
Jei paprastai tai darytumėte, kreipkitės į gydytoją tiesiogiai iš
savo šeimos gydytojo arba NHS.
Jei jūsų vaikas serga ar viduriuoja, jis turėtų grįžti į mokyklą
praėjus 48 valandoms po paskutinės šios kovos, kaip yra įprasta.

Kažkas mano namų ūkyje turi Covid19 simptomų

NESIŲSKITE VAIKO Į MOKYKLĄ.
Visas namų ūkis turi savarankiškai izoliuotis, o asmuo, turintis
simptomų, turėtų užsisakyti testą naudodamasis šia nuoroda čia
arba paskambinęs telefonu 119.

Kažkam iš mano namų ūkio Covid-19 testas buvo teigiamas

NESIŲSKITE VAIKO Į MOKYKLĄ.
Visas namų ūkis turėtų izoliuotis 14 dienų.
Asmuo, kurio testas buvo teigiamas, turi izoliuotis 10 dienų nuo
simptomų atsiradimo ir tol, kol nėra karščiavimo 48 valandas

Kažkas mano namų ūkyje, turintis simptomų, testuoja Covid-19

Jūsų vaikas gali grįžti į mokyklą, darydamas prielaidą, kad jam
viskas gerai, ir niekas iš namų ar paramos burbulo neturi jokių
kitų „Covid-19“ simptomų.

Mano vaiko Covid-19 rezultatai teigiami

NESIŲSKITE VAIKO Į MOKYKLĄ.
Jūsų vaikas turi izoliuotis 10 dienų nuo simptomų atsiradimo ir
tol, kol nėra karščiavimo 48 valandas. Likęs namų ūkis turėtų
izoliuotis 14 dienų.

Mano vaiko Covid-19 testas buvo neigiamas (testas atliktas, kai Jūsų vaikas gali grįžti į mokyklą, darydamas prielaidą, kad jiems
vaikui atsirado simptomų)
viskas gerai, ir niekas iš namų ar paramos burbulo neturi Covid19 simptomų.

