Objawy choroby: Czy moje dziecko może
iść do przedszkola?
Jeżeli u dziecka występują objawy choroby, proszę najpierw skontaktować się bezzwłocznie z przedszkolem, aby
zgłosić zachorowanie dziecka i uzgodnić dalsze wspólne postępowanie. Przedszkole poinformuje także Państwa o
aktualnie obowiązujących warunkach ponownego dopuszenia dziecka do zajęć. Proszę pamiętać o tym, że ochrona
wszystkich dzieci oraz personelu i ich rodzin przed infekcją jest wspólnym zadaniem rodziców i przedszkola.

MOJE DZIECKO MA OBJAWY CHOROBY. MA ...
banalną
infekcję
bez znaczącego
pogorszenia
samopoczucia,
jak katar lub
lekki kaszel.

infekcję z wyraźnymi
objawami choroby
(np. kaszel, ból gardła,
podwyższona
temperatura)

Czy wiadomo o kontakcie
z potwierdzonym
przypadkiem?

NIE*

Moje dziecko
może iść do
przedszkola!
Nie jest wymagany negatywny
wynik testu
na obecność
wirusa ani
zaświadczenie
lekarskie.

Po 48 godzinach
bez objawów
moje dziecko
może iść do
przedszkola!
Nie jest wymagany negatywny
wynik testu na
obecność wirusa
ani zaświadczenie
lekarskie.
Jeżeli objawy
ustąpiły na tyle,
że pozostał już
tylko lekki katar (bez
gorączki), to moje
dziecko także może
iść do przedszkola,
o ile minęło 48 godzin od zaniknięcia
objawów poważnej
infekcji.

TAK

infekcję z ciężkimi objawami np.

temperatura
(od 38,5°C) lub
bóle mięśni/
kończyn

uporczywy silny
kaszel
(poza przypadkiem choroby
chronicznej)

utrata smaku
lub
węchu

Mojemu dziecku NIE WOLNO iść do przedszkola lub musi
zostać z niego odebrane!
Zgłaszam się do lekarki / lekarza. Ona / on decyduje, czy moje
dziecko zostanie przetestowane na COVID-19.

Moja lekarka / mój lekarz
nie przeprowadza testu na
COVID-19.

Moja lekarka / mój lekarz
przeprowadza
test na COVID-19.
Mojemu dziecku nie wolno
chodzić do przedszkola aż do
otrzymania wyniku testu.

Moje dziecko może
iść do przedszkola
po 48 godzinach od
ustąpienia symptomów!
– o ile nie ma innych
zaleceń lekarskich!
Nie jest wymagane
zaświadczenie
lekarskie.

NEGATYWNY wynik
testu

POZYTYWNY wynik
testu

Mojemu dziecku NIE WOLNO iść do przedszkola!
Muszę stosować się do zaleceń Urzędu ds Zdrowia
(Gesundheitsamt).

* Dotyczy tylko niskich poziomów infekcji (scenariusz A)
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