INFORMACJE W SKRÓCIE

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów choroby lub
przeziębienia u dzieci w opiece dziennej i szkołach podstawowych
Wskazówki dla rodziców i osób pracujących
Kiedy dziecko musi zostać w domu?
Gdy wystąpi nagle co najmniej jeden z następujących objawów:
(W przypadku znanych chorób przewlekłych z podobnymi objawami zalecane jest zaświadczenie lekarskie)

Podwyższona
temperatura /
gorączka od
38,0°C

Kaszel / ból
gardła

Utrata zmysłu
węchu / smaku

Ból głowy

Dolegliwości
żołądkowojelitowe

Zwykły katar
Bez dodatkowych
objawów choroby

Moje dziecko nie może pójść do placówki.

Czy dziecko potrzebuje lekarza?
Jeśli tak, rodzice muszą skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub z lekarzempediatrą
TA
K
Lekarz zdecyduje, czy
wykonać test na koronawirusa

Został wykonany test
PCR.

NIE

Nie wykonano
testu PCR.

Ważne: Dziecko nie może
przebywać w placówce w
okresie od momentu
pobrania próbki do
momentu podania wyniku.

Dziecko musi być wolne od
objawów i w dobrym stanie
zdrowia ogólnego przez co
najmniej 48 godzin.

NEGATYWNY

POZYTYWNY

Dziecko nie może chodzić do placówki.
Prosimy przestrzegać wytycznych

Urzędu ds. Zdrowia.

Ponowne dopuszczenie najwcześniej po 10 dniach izolacji w domu i
48 godzinach wolnych objawów.
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Dziecko może chodzić do placówki.
Zaświadczenie lekarskie nie jest potrzebne.

INFORMACJE W SKRÓCIE

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów choroby lub
przeziębienia u dzieci w opiece dziennej i szkołach podstawowych
Wskazówki dla rodziców i osób pracujących (patrz powyżej)
Oceny, czy dziecko jest chore, nadal dokonują rodzice. Jeśli dzieci są
wyraźnie chore w momencie przyprowadzenia do placówki lub zachorują w
trakcie opieki w placówce, placówka może zorganizować ich odbiór.

Podobnie jak przed pandemią koronawirusa, obowiązuje zasada, że
dzieci, które
nie są jednoznacznie chore, nie powinny być przyprowadzane do
placówki.

Postępowanie w razie wystąpienia objawów
W przypadku wystąpienia u dzieci któregokolwiek z poniższych objawów
typowych dla COVID-19, stosuje się wykluczenie ze szkoły/opieki i zakaz
wstępu:
» podwyższona temperatura i gorączka (od 38,0°C)
Do rodziców: Należy upewnić się, że pomiar temperatury
został przeprowadzony prawidłowo w
zależności od metody i urządzenia używanego do pomiaru temperatury.
» Kaszel i/lub ból gardła, który wystąpił nagle i nie ma przyczyny
chronicznej
» ból głowy
» dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. wymioty i biegunka
» Utrata zmysłu węchu / smaku

Rodzice oceniają zależnie od stanu dziecka, czy skontaktować się
telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub lekarzem-pediatrą.
Katar nie jest nadal typowym objawem choroby COVID-19 i dlatego
nie stanowi kryterium wykluczenia z uczęszczania do placówki.
W przypadku znanych chorób przewlekłych z podobnymi objawami
zalecane jest zaświadczenie lekarskie.

Procedura ponownego przyjęcia do opieki w szkole podstawowej i przedszkolu
Jeżeli nie było kontaktu z lekarzem, dziecko musi nie mieć objawów i
być w ogólnie dobrym stanie przez co najmniej 48 godzin, aby mogło
wrócić do placówki. Po tych 48 godzinach dobrze sprawdziła się w
praktyce następująca reguła: „W takim stanie jak dzisiaj, dziecko mogłoby
pójść do placówki, a więc może tam pójść jutro.”
Jeżeli rodzice zwrócą się o poradę lekarską, lekarz prowadzący
zadecyduje, czy należy wykonać test na SARSCoV-2 w celu wykrycia
koronawirusa. Jeśli nie wykonano testu, obowiązują powyższe
wymagania (co najmniej 48 godzin bez objawów i powrót do dobrego
stanu zdrowia ogólnego) lub indywidualne wytyczne lekarza dotyczące
ponownego dopuszczenia.
Jeśli wykonano test PCR, dzieci pozostaną w domu do czasu otrzymania
wyników.

Jeśli wynik testu jest negatywny, obowiązują także powyższe
wymagania: co najmniej 48 godzin bez objawów i powrót do dobrego
stanu zdrowia ogólnego lub indywidualne wytyczne lekarza dotyczące
ponownego dopuszczenia.
Jeżeli wynik testu jest pozytywny, obowiązują następujące zasady:
Urząd ds. Zdrowia decyduje, kiedy dziecko może wrócić do placówki
lub kiedy kończy się okres kwarantanny. Dziecko musi być wolne od
objawów przez co najmniej 48 godzin i nie może wrócić do placówki przez
co najmniej 10 dni po wystąpieniu objawów.
Generalnie obowiązuje zasada: dopuszczenie na podstawie szybkiego
testu antygenowego nie jest możliwe.
Do ponownego przyjęcia do placówki nie jest wymagany negatywny
dowód na obecność wirusa ani zaświadczenie lekarskie.

Dalsze wskazówki
Zdrowe rodzeństwo może uczęszczać do placówek bez ograniczeń, pod
warunkiem, że nie jest objęte kwarantanną przez Urząd ds. Zdrowia.
Ponowne uczęszczanie do przedszkola i szkoły podstawowej jest możliwe
w przypadku łagodnego kaszlu po przebytej infekcji koronawirusa trwającej
dłużej niż 28 dni i maksymalnie w ciągu 6 miesięcy, po przedstawieniu
dowodu powrotu do zdrowia.
W pierwszej kolejności należy zawsze przestrzegać zaleceń i przepisów
odpowiednich Urzędów ds. Zdrowia.
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Regulacje te odzwierciedlają stan na dzień 29.06.2021 r. w Wolnym
Mieście Hanzeatyckim Hamburg. Dostosowanie może być konieczne w
każdej chwili w zależności od sytuacji epidemiologicznej lub nowych
odkryć naukowych.

