(Consiliul Județean Bergstrasse)
Vă rugăm să rețineți
Stimați părinți,
pentru frecventarea unei școli sau unei instituții de învățământ trebuie respectate anumite cerințe.
Cerințele sunt stabilite, printre altele, în ordonanțele statului federal (așa-numita Ordonanță pentru protecția
instituțiilor și Ordonanța privind carantina) și în Ordonanța generală actuală județului Bergstrasse din
01.04.2021.
Copiii nu au voie să frecventeze școala sau instituția de învățământ dacă prezintă semne de boală.
Doar atunci când copilul nu mai prezintă semne de boală, acesta va putea frecventa din nou instituțiile
enumerate anterior.
Semnele posibile de boală includ: Febră, tuse seacă (uscată), pierderea gustului și/sau mirosului
În cazul în care și alte persoane care locuiesc cu copilul prezintă semne de boală, copilul nu are voie să
meargă la școală sau să frecventeze instituția de învățământ până când toate persoanele care locuiesc cu
copilul nu mai prezintă semne de boală.
De asemenea, copiii nu au voie să meargă la școală sau să frecventeze instituția de învățământ, dacă o
persoană cu care locuiește copilul a fost testată pozitiv la testul Coronavirus - SARS-CoV-2 (test rapid cu
antigen sau test efectuat acasă). Doar atunci când persoana în cauză prezintă un test PCR negativ, copilul
este primit înapoi în unitatea de învățământ.
În cazul în care o persoană care locuiește cu copilul a fost testată pozitiv cu testul PCR, toate persoanele din
gospodărie vor intra imediat în carantină. Acest lucru este valabil și în cazul în care copilul însuși a fost testat
pozitiv prin intermediul unui test PCR. Carantina înseamnă: Puteți părăsi locuința doar în scopul unei
programări la medic sau pentru efectuarea unui test în vederea depistării Corona. Nu aveți voie să primiți
vizitatori. Acest aspect este valabil pentru cel puțin 14 zile după testare sau pentru perioada de timp pe care
v-o indică Direcția de Sănătate Publică.
În cazul în care o persoană care locuiește cu copilul se află în carantină, copilul, în calitate de persoană de
contact, nu are voie să se întoarcă la școală sau la instituția de învățământ frecventată, până când persoana
în cauză nu iese din carantină.
Dacă aveți nevoie de îngrijiri medicale, sunați mai întâi la medicul de familie, la serviciul medical de
permanență sau la serviciile de urgență și explicați că vă aflați în carantină.

Cu stimă,
Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße
[Direcția de Sănătate Publică Bergstrasse]

