Информаци за родителите Когато детето ми се разболее вк

и

Преди влизане в у или е т е о е вк и тр бва да б де из снено и потв рдено е
у еник т н ма про вени симптоми на Ковид
В слу ай на в зникнали такива тр бва да
се пот рси лекар за из сн ване на симптоматиката и п рвона ално у еник т да не се
допуска до у или е
Детето има хрема никакви други
симптоми

Детето остава

аса под набл дение
вк и
Да се информира у или ето

Nach
Stunden keine
zusätzlichen
Symptome
wie Fieber
oder Husten

След
аса
доп лнителни
симптоми

При Ва ето дете се по в ват н кои от
следните симптоми
суха ка лица висока температура
затруднено ди ане зад хване загуба на
обон ние и усе ане за вкус
хрема с болки в г рлото или главоболие и
болки в ставите отпадналост на т лото
Да се информира у или ето

Вие ре авате дали да посетите лекар Необходимо е
Не

Да
Св ржете се по телефона с ли ни или
детски лекар или се обадете на следни
телефон
Дежурна лекарска
служба

В зможно
е
посещение
на училище

Едва когато Ва ето
дете е един ден
без висока
температура и е в
добро
здравословно
с сто ние

Лекар т ре ава е тр бва да се направи
тест за коронавирус

При
негативен
резултат
от теста

При
ненаправ
ен тест
да се
следват
указани т
а на
лекар

При позитивен
резултат от
теста Ва ето
дете тр бва да
си остане
вк и Мол
следвайте
вси ки
инструкции на
с ответната
здравна
институци

Für die Wiederaufnahme des Schulbesuchs ist kein Attest erforderlich
Тези правила не важат за диагностицирани хрони ни незаразни забол вани като астма
алергии сенна хрема или невродермит както и за отделни слу аи известни на родителите
и у или ето

