Objawy choroby:

Czy dziecko może iść do przedszkola / na zajęcia opiekuńcze?
Jeżeli u dziecka występują objawy choroby, rodzice zgłaszają niezwłocznie dziecko w przedszkolu lub u osoby prowadzącej
zajęcia opiekuńcze jako chore. Wspólnie zostaje uzgodnione dalsze postępowanie i rodzice otrzymują z przedszkola lub od osoby
prowadzącej zajęcia opiekuńcze informacje na temat obowiązujących warunków ponownego dopuszczenia dziecka do zajęć. Ochrona
wszystkich dzieci oraz personelu i ich rodzin przed infekcją jest wspólnym zadaniem rodziców i przedszkola/osób prowadzących zajęcia
opiekuńcze. Zaleca się kontrolę za pomocą PCR-testu, lub alternatywnie szybkiego testu w punkcie testowym, nawet w przypadku niewielkiego
kataru, sporadycznego kaszlu, drapania w gardle lub odchrząkiwania, o ile tych objawów nie można wyjaśnić znaną wcześniejszą chorobą.

Występują następujące objawy choroby…
• tylko niewielki katar,
sporadyczny kaszel,
drapanie w gardle
lub odchrząkiwanie
• symptomy znanej
choroby chronicznej

• oznaki
rozpoczynającej się
choroby, jak np. ból
gardła, ból głowy i
kończyn

W przypadku …

wystąpiła aktualnie co najmniej jedna z
następujących oznak choroby:
• temperatura powyżej 38,0°C,
ogólne złe samopoczucie
• suchy kaszel (częściej niż sporadycznie)
• uporczywy silny ból brzucha z biegunką i
wymiotami lub bez nich

(nawet przy
negatywnym wyniku
autotestu)

• zaburzenie zmysłu węchu i/lub smaku
(nawet przy negatywnym wyniku autotestu)

• znanego kontaktu
z osobą o
potwierdzonej
infekcji COVID-19
• pozytywnego
wyniku szybkiego
testu w punkcie
testowym lub
autotestu na
obecność
koronawirusa

NIEDOZWOLONY jest pobyt w przedszkolu lub udział w zajęciach opiekuńczych!

Zaleca się wizytę u lekarza.
Tylko po wcześniejszej rejestracji

Lekarka/lekarz decyduje, czy przeprowadzony zostanie PCR-test.

NIE

TAK

Labratoryjny PCR-Test: Pozostać w domu aż do otrzymania wyniku!

Odczekać do
wyzdrowienia

NEGATYWNY
ale inna chroba

Co najmniej przez 48 godzin brak objawów?
Nie jest wymagany negatywny wynik testu na
obecność wirusa ani zaświadczenie lekarskie.

NEGATYWNY

POZYTYWNY

IZOLACJA

Przestrzegać zaleceń Urzędu ds. Zdrowia
(Gesundheitsamt)!

Dozwolony jest pobyt w przedszkolu lub udział w zajęciach opiekuńczych.
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