Симптоми на заболяването: Може ли детето да
отиде на детска градина/заведение за детска грижа?
Ако детето прояви симптоми на заболяване, родителят или настойникът трябва незабавно да съобщят това за детето
си на дневното детско заведение или на лицето, гледащото детето през деня. Заедно се съгласуват следващите стъпки
и родителите получават информация за приложимите разпоредби за обратния прием на детето от детската градина или
от лицето, гледащо детето. Споделената отговорност на родителите и служителите в детските заведения / дневни грижи е да
предпазват всички деца и служители, както и техните семейства от инфекция. Препоръчва се дори при леки настинки, случайни
кашлици, болки в гърлото или прочистване на гърлото чрез изкашляне, да се направи проверка с PCR тест или алтернативно с
бърз тест, ако тези симптоми не могат да бъдат обяснени с известно предишно заболяване.

Появяват се следните симптоми на заболяването ...
• само леко хрема,
случайна кашлица,
болка в гърло или
изкашляне
• Симптоми на
известно хронично
заболяване

• Признаци на
започващо
заболяване, като
напр. възпалено
гърло, главоболие
и болки в тялото

при

поне един от следните симптоми е
възникнал остро:

• научен контакт с
потвърден случай
на корона

• Треска над 38,5 ° C,
общо чувство на заболяване
• суха кашлица
• Постоянна значителна коремна болка
със или без диария и повръщане

• положителен бърз
тест на корона или
самостоятелен
тест

• Нарушения на обонянието и / или вкуса
(дори
самопроверката
да е отрицателна)

(дори самостоятелния тест да е
отрицателен)

Присъствието на детската градина или детския дневен център НЕ е разрешено!

Препоръчва се медицински преглед.
само след предварителна регистрация

Лекарят / лекарката решава дали да се извърши PCR тест.

Не

Да

PCR лабораторен тест: останете у дома до резултата!

Изчакайте
оздравяването

ОТРИЦАТЕЛЕН
но друго заболяване

Няма симптоми поне 48 часа?
Не са необходими доказателства за отсъвствие
на вирус или медицинско свидетелство.

ОТРИЦАТЕЛЕН

ПОЛОЖИТЕЛЕН

ИЗОЛАЦИЯ

Следвайте указанията на
здравния отдел!

Посещаването на детската градина или детския център е разрешено
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