COVID-19 ABSENȚA LEGATĂ DE LA ȘCOALĂ - UN GHID RAPID PENTRU PĂRINȚI

Ce ar trebui să fac dacă ...?

Acțiune necesară ...

Copilul meu este bolnav cu simptome Covid-19 ale:

NU ÎȚI TRIMITE COPILUL LA ȘCOALĂ.



o temperatura mare



o tuse nouă, continuă

Întreaga gospodărie trebuie să se autoizoleze. Copilul dumneavoastră va trebui să se izoleze timp de 10 zile de la începutul
simptomelor; restul gospodăriei ar trebui să se izoleze timp de
14 zile.



Ar trebui să rezervați un test pentru copilul dvs. folosind acest
o pierdere sau o modificare a simțului mirosului sau gus- link aici sau telefonând la 119.
tului
DOAR persoana cu simptome ar trebui testată și nu este necesar
ca alți membri ai gospodăriei să facă un test, cu excepția cazului
în care au simptome.

Majoritatea copiilor cu Covid-19 au cel puțin unul dintre aceste
Asigurați-vă că spuneți imediat școlii despre rezultatul testului.
simptome.

Copilul meu se simte bolnav cu alte simptome, cum ar fi dureri Acționează așa cum ai fi făcut înainte de pandemie.
în gât, curgerea nasului sau dureri de cap.
Trimiterea copilului la școală sau păstrarea acasă - în funcție de
natura și severitatea simptomelor.
Vă rugăm să cereți sfatul medicului prin medicul de familie sau
NHS direct la 111, dacă în mod normal faceți acest lucru.
Dacă copilul dumneavoastră are boală sau diaree, nu trebuie să
se întoarcă la școală decât la 48 de ore după ultima criză, așa
cum este politica normală.

Cineva din gospodăria mea are simptome Covid19

NU ÎȚI TRIMITE COPILUL LA ȘCOALĂ.
Întreaga gospodărie trebuie să se autoizoleze și persoana cu
simptome ar trebui să rezerve un test folosind acest link aici sau
telefonând la 119.

Cineva din gospodăria mea dă rezultate pozitive pentru Covid- NU ÎȚI TRIMITE COPILUL LA ȘCOALĂ.
19
Întreaga gospodărie ar trebui să se izoleze timp de 14 zile.
Persoana care a testat pozitiv trebuie să se izoleze timp de 10
zile de la începutul simptomelor și până când nu există febră
timp de 48 de ore.
Cineva din gospodăria mea cu simptome teste negative pentru Copilul dvs. se poate întoarce la școală, presupunând că este
Covid-19
bine și nimeni din gospodăria sau balonul de sprijin nu are alte
simptome Covid-19.
Copilul meu dă rezultate pozitive pentru Covid-19

NU ÎȚI TRIMITE COPILUL LA ȘCOALĂ.
Copilul dumneavoastră trebuie să se izoleze timp de 10 zile de la
începutul simptomelor și până când nu există febră timp de 48
de ore. Restul gospodăriei ar trebui să se izoleze timp de 14 zile.

Copilul meu dă rezultate negative pentru Covid-19 (test făcut Copilul dvs. se poate întoarce la școală, presupunând că este
când copilul avea simptome)
bine și nimeni din gospodăria sau balonul de sprijin nu are simptome Covid-19.

