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Procedura në rast të simptomave të sëmundjes apo të ftohjes te të rinjtë e shkollës se
ciklit të dytë (cikli 3)*
Udhëzime dhe rekomandime për prindërit

Më: 09.10.2020

Kur fëmija Juaj duhet të qëndroj në shtëpi ?
Nëse ka të paktën njërën prej simptomave të mëposhtme.
Simptomat e sëmundjeve kronike nuk konsiderohen në në vlersimin e gjëndjes së tij
Rrufë e pa shoqëruar me
temperature

Fëmija Juaj është mirë me
shendet

Temperature më shumë se
38.5

Kollë, me dhimbje goje
Nëse kolla ose dhimbja e fytit
nuk janë të lidhura me një
sëmundje kronike si
përshembull azma

PO

Humbje të shijes dhe /apo
të nuhatjes
Nëse kjo humbje nuk është
e lidhur me një rrymë

PO

PO

Dhe pse me simptoma, gjendja e fëmijës Tuaj është e mirë dhe fëmija ka më shumë se 12 vjeç, është e
rekomanduar të verifikoni rrezikun që mund të jetë i infektuar nga covid-19 në « Coronacheck » që gjendet në këtë
faqe www.fr.ch/coronacheck. Nëse gjendja e përgjithshme e fëmijës nuk është shumë e mirë ose simptomat
qëndrojnë më shumë se 3 ditë, kontaktoni mjekun e fëmijës që do vendosi të kryej një test.

Nëse testi nuk është
kryer

Fëmija juaj ka kryer
testin
Fëmija juaj duhet të qëndroj në shtëpi
deri sa të keni rezultatin e testit

Fëmija juaj duhet të qëndroj në
shtëpi. Informoni shkollën/
mësuesen

negativ

Rezultati i testit është :

positif

Simptomat e fëmijës Tuaj janë më
të pakta apo janë zhdukur gati në
24 orët e ardhshme
Kujdes : Motrat dhe vëllezërit
vetëm me detyrim karantine nga
mjeku kantonal nuk shkojnë në
shkollë, ndryshe duhet të shkojnë

PO

Ndiqni udhëzimet e autoriteteve de
l’autorité që merren me gjurmimin e
kontakteve nën mbykqyrjen e mjekëve
të familjes.
Fëmija Juaj duhet të qendroj në shtëpi
përgjatë 10 ditëve (i izoluar)
Votre enfant doit rester à la maison au
minimum 10 jours (isolement).
Simptomat e fëmijës Tuaj janë më të
pakta apo janë zhdukur gati në 48 orët e
ardhshme

Fëmija juaj mund të iki në shkollë
*Burimi i informacionit : Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) vom 28.9.2020 «Vorgehen bei Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Jugendlichen der Sekundarstufe I (Zyklus 3)» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit

