Контакт със симптоми на настинка или заболяване при деца
и младежи в детските градини и училища в Райнланд-Пфалц
в сила от 22.02.2021

Информация за родители, настойници и
персонал

Като се има предвид настоящата ситуация с инфекцията, се прилага следното :
 Деца и младежи нямат право да посещават заведението (детска градина или училище),
дори ако страдат от инфекция само с леки симптоми (напр. лека хрема, лека / случайна
кашлица). Само когато общото състояние е добро след 24 часа и не са се появили
допълнителни симптоми, детската градина или училище може да бъде посетено отново.
 Ако децата и младежите страдат от по-тежки симптоми, по-специално дихателни и / или
грипни симптоми (напр. висока температура, суха кашлица, загуба на обоняние или вкус
или болки в ставите и мускулите) или ако първоначално леките симптоми се засилват,
родителите решават за необходимостта от медицинска консултация. Лекуващият лекар
решава дали да се направи тест за SARS-CoV-2.
 Ако се направи тест, децата и младежите остават вкъщи, поне докато резултатите не бъдат
съобщени.
 Ако резултатът от теста е отрицателен, се прилагат изискванията за повторно приемане,
както е описано по-горе.
 Ако резултатът от теста е положителен, трябва да се спазват указанията и разпоредбите
на здравните власти. Детето или младежът трябва да са без симптоми в продължение на
поне 48 часа и могат да се върнат в детска градина или училище не по-рано от 14 дни след
появата на симптомите.
 Не са необходими отрицателни доказателства за вируса и медицинско свидетелство за
повторно приемане за посещение на дадено заведение.
 Ако брат или сестра или родител са били в контакт с потвърден случай на COVID-19, само
контактното лице, но не и останалите членове на семейството, трябва да останат у дома,
стига контактното лице да не развие симптоми на заболяването или да не даде
положителен тест.

Тези препоръки са разработени от Министерств ото за социални дейности, труда, здрав ето и демографските
в ъпроси и Федералното министерств о в сътрудничество с Унив ерситетския медицински център на Майнц и
регионалния съв ет на Професионалната асоциация на педиатричните лекари.
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Да не се приема в детската градина и в училище при

симптоми на настинка/заболяване

Хрема,
без други симптоми
Кашлица (не причинена от хронични заболявания)
Детето остава за 24 часа
вкъщи
след 24 часа

Повишена температура или треска
Хрема, придружена с главоболие и/или болки в
гърлото, не добро общо състояние

след 24 часа

Загуба на обоняние – и/или загуба на вкус

без други
симптоми
добро общо
състояние

Родителите решават, дали е необходимо посещение при лекар
да

не

Посещение при лекар

24 часа
без
симптоми
добро общо

(само след предварителна уговорка по телефон!)

Лекарят решава за извършването на тест за COVID-19 (да не
се посещава детска градина или училище, до излизане на резултата)

състояние

Негативен резултат или без
тест заради сигурно
клинично изключване
на COVID-19

Позитивен резултат от
тест

Да се спазват
разпорежданията на
здравните власти!
Осв обождав ане най-рано след 14
дни домашна изолация и 48 часа
без симптоми

Детето може отново да посещава съответната институция
(Не се изисква медицинско свидетелство)
Съгласуване на разпоредбите може да е необходимо по всяко време
според епидемиологичната обстановка или най-новите научни
изследвания.

