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ZARZĄD POWIATU)

Uwaga
ważne informacje
Drodzy Rodzice,
Podczas pobytu w szkołach i instytucjach szkoleniowych należy przestrzegać pewnych rozporządzeń.
Przepisy regulacyjne są zawarte m.in. w rozporządzeniach krajów związkowych (tzw.
Einrichtungsschutzverordnung - Rozporządzenie w sprawie ochrony obiektów i Quarantäneverordnung Rozporządzenie w sprawie kwarantanny) oraz w obowiązującym rozporządzeniu ogólnym powiatu
Bergstraße z dnia 01.04.2021 r.
Dzieciom nie wolno chodzić do szkoły lub instytucji szkoleniowej, jeśli mają jakiekolwiek objawy
zachorowania. Dopiero, gdy dziecko nie ma już żadnych symptomów chorobowych może znów chodzić do
szkoły.
Możliwe objawy chorobowe to: gorączka, suchy kaszel, utrata smaku, utrata węchu.
Jeżeli inne osoby mieszkające z dzieckiem mają symptomy chorobowe, dziecku nie wolno również chodzić
do szkoły lub innej placówki kształcenia tak długo, aż wszystkie osoby mieszkające z dzieckiem nie będą
miały żadnych symptomów chorobowych.
Dzieciom nie wolno również uczęszczać do sczkoły i placówek kształcenia, jeżeli osoba, z którą dziecko
mieszka, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2 (szybki test antygenowy lub test do
samodzielnego wykonania/samokontrolny). Dopiero, gdy u tej osoby wynik testu PCR będzie negatywny,
dziecko może wrócić do ośrodka.
Jeśli u jakiejkolwiek osoby mieszkającej z dzieckiem test PCR będzie pozytywny, to wszystkie osoby w
gospodarstwie domowym są zobowiązane do przestrzegania zasad kwarantanny.
Dotyczy to również sytuacji, gdy u dziecka wynik testu PCR będzie pozytywny.
Kwarantanna oznacza, że wolno opuszczać domu lub mieszkania z wyjątkiem wizyty u lekarza lub testu na
koronawirusa. Nie wolno przyjmować żadnych gości. Zasady te obowiązujä przez co najmniej 14 dni lub
przez okres, o którym powiadomi Państwa urząd do spraw zdrowia publicznego.
Jeśli osoba mieszkająca z dzieckiem jest objęta kwarantanną, dziecko jest automatycznie osobą kontaktową
i wolno mu pójść do szkoły lub placówki kształcenia dopiero po zakończeniu kwarantanny tej osoby.
Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, najpierw zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego, dyżurnego lub
pogotowia ratunkowego i wyjaśnij, że przechodzisz kwarantannę.

Z wyrazami szacunku
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