
Stand: 19.02.2021

Правила поведінки у випадку виявлення симптомів застуди чи хвороби
у дітей та молоді у дитячому садку та школі в землі Рейнланд-Пфальц

в дії з 22.02.2021

Інформація для батьків, опікунів та персоналу

Враховуючи явну ситуацію з інфекцією, застосовується наступне:

� Діти та підлітки не допускаються до відвідування закладу (дитячого садка або школи), навіть
якщо вони скаржаться на інфекції лише з легкими симптомами (легкий нежить, легкий
/випадковий кашель). Тільки тоді, коли загальний стан задовільний через 24 години і ніяких
подальших ознак хвороби не було, дитячий садок або школу можна відвідати знову.

� Якщо діти та підлітки скаржаться на більш важщі симптоми, зокрема респіраторні та / або
симптоми грипу (лихоманка, сухий кашель, втрата нюху або смаку або болюв суглобах і м'язах),
або якщо спочатку посилюються лише легкі симптоми, батьки вирішують необхідність медичної
консультації. Лікуючий лікар приймає рішення про проведення тесту на SARS-CoV-2.

� При проведенні тесту діти і підлітки залишаються вдома до тих пір, поки результат не буде
повідомлений.

� Якщо результат тесту негативний, вимоги до повторного допуску застосовуються, як описано
вище.

� Якщо результат тесту позитивний, необхідно дотримуватися вимог і правил органу охорони
здоров'я. Дитина або підліток може повернутися в дитячий садок або школу не раніше, ніж
через 14 днів після позитивного тесту і не менше 48 годин без симптомів.

� Щоб повторно допустити відвідування закладу, не потрібно ні негативного виявлення вірусу, ні
медичної довідки.

� Якщо один з членів сім’ї мав контакт з особою з підтвердженим випадком COVID-19, то тільки
сама контактна особа, а не інші члени сім'ї, повинна залишатися вдома до тих пір, поки у
контактної особи не з'являться симптоми хвороби або позитивний тест.

Ці рекомендації були розроблені MSAGD (Міністерсво з соціальних питань, охорони здоров’я, демографії та праці) та BM
(Міністерство освіти) у координації з Медичним центром Університету Майнца та регіональною радою Професійної асоціації
педіатрів та підліткових лікарів (BVKJ)
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Залежно від епідеміологічної ситуації або нових наукових доказів,
рекомендації можуть змінюватись.

Дитина чи підліток може знову відвідувати заклад
(Додаткове підтвердження не потрібне)

Нежить, інші симптоми
відсутні

Дитина залишається вдома
на один день

після 24 годин
додаткові
симптоми

Консультація лікаря
(тільки за попереднім телефонним зв'язком!)

Не приймаються діти з симптомами
застуди/хвороби в дитячих садках і школах

� Кашель (не викликаний хронічними
захворюваннями)

� Лихоманка або лихоманка
� Нежить і головний біль і / або біль у горлі, загальне

погане здоров'я
� Порушення нюху або смакових відчуттів

Батьки вирішують,чипотрібна консультаціялікаря

Лікар приймає рішення про обстеження на COVID-19
(не відвідувати дитячий садок або школу до початку дня; чекати результатів)

Позитивний результат

Дотримуйтесь вказівок
департаменту охорони

здоров'я
Відвідування можливе, після 14 днів
домашнього карантину та після 48
годин відсутності симптомів

після 24 годин
• немає
додаткових
симптомів

• Задовільне
загальне
самопочуття

� Відсутність
симптомів
протягом 24
годин

� Загальне
самопочуття
задовільне

Негативний результат або
відсутність необхідності

проведення тесту за
результатами огляду

ніr

так


