COVID-19 valdymas mokyklinio amžiaus vaikams
Veiksmai tėvams (globėjams)
Jei jūsų vaikui pasireiškė koronaviruso simptomai: karščiavimas, naujas, nesiliaunantis kosulys, skonio arba kvapo
pojūčio nebuvimas; neleiskite vaiko į mokyklą
Jei vaikui pasireiškė
koronaviruso simptomai

Jei simptomai pasireikštų
mokykloje, jūsų vaikas bus
išvestas į atskirą patalpą,
o jums pranešta, kad
pasiimtumėte jį namo*.

Jūsų vaikui būtina likti
namuose 10 dienų nuo
susirgimo momento.

Naudokite NHS 111
internetinį portalą arba
paskambinkite 119, jei
jūsų vaikui reikia atlikti
testą.

Visi kartu gyvenantys
asmenys taip pat privalo
likti namuose 14 dienų.

Mokykla nesiims jokių
veiksmų, kol negautas
testo rezultatas. Tai
panašiai trunka 24–48
valandas.

Testo rezultatas?

Jei testo rezultatas
TEIGIAMAS

Apie teigiamą testo rezultatą,
turite informuoti mokyklą.

Jūsų vaikas turės likti
namuose 10 dienų. Visi kiti
kartu gyvenantys asmenys,
turės likti namuose 14 dienų.

Mokykla paskambins SD
sveikatos apsaugos darbo
grupei, kuri atliks rizikos
įvertinimą, su kuo jūsų vaikas
glaudžiai kontaktavo, ir kam
gali prireikti likti namuose.
Tai taip pat galima atlikti per
„NHS Test“ ir „Trace“.

Jei jūsų
vaikas
nebuvo
mokykloje
infekcijos
laikotarpiu
, mokykla
jokių
veiksmų
nesiims.

Jeigu vienoje klasėje arba
grupėje užfiksuotas
daugiau nei vienas
susirgimas
Bet koks vaikas, kuriam
patvirtintas COVID-19,
privalo likti namuose 10
dienų. Visi jūsų kartu
gyvenantys nariai, turės likti
namuose 14 dienų.

Mokykla paskambins SD
sveikatos apsaugos darbo
grupei, kuri atliks greitą
rizikos įvertinimą, kad
nustatytų, kas turėjo glaudų
su apsikrėtusiuoju.

Visi, kam pasireiškė
simptomai, turi pasitikrinti.
Naudokite NHS 111 internetinį
portalą arba skambinkite 119.

Su jumis taip pat susisieks „NHS
Test“ ir „Trace“ bei paprašys
jiems nurodyti apie visus
žmones, su kuriais glaudžiai
kontaktavo jūsų vaikas. .

Visi, kurie bus nustatyti kaip
glaudūs kontaktai, turės likti
namuose 14 dienų. Jūs gausite
pagalbos, kaip nustatyti, kas yra
glaudūs kontaktai.

Visi, kurie bus nustatyti kaip
patvirtinto atvejo glaudūs
kontaktai, turės likti
namuose 14 dienų.

Tai reiškia, kad visa klasė arba
amžiaus grupės gali būti išsiųstos
namo 14 dienų karantinui.

COVID-19 neigiamas
Mokykla gali išsiųsti namo kitus
jūsų vaiko bendraklasius arba
amžiaus grupės vaikus.
Po to, kai jūsų vaikas
pasveiks, o simptomai
išnyks, jis / ji gali grįžti į
mokyklą. Likusieji kartu
gyvenantys asmenys gali
išeiti iš namų.
*Jei susiduriate su sunkumais pasiimti savo
vaiką, pasikalbėkite su mokykla.

Jei jaučiasi gerai, jūsų
vaikas gali grįžti į mokyklą
netrukus po to, kai praėjo
10 buvimo namuose dienų.

Tolesnė informacija
Gairės gov.uk/coronavirus
Testo atlikimas nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
Somerseto vaikai ir jaunimas https://www.cypsomersethealth.org/

Bus šaukiami reguliarūs posėdžiai,
kuriuose dalyvaus mokykla,
viešosios sveikatos institucija ir
vietinė vadovybė, kad įvertintų
situaciją ir informuotų, ar reikia
imtis tolesnių veiksmų.

Po to, kai visiems baigsis
buvimo namuose laikotarpis,
jie gali grįžti į mokyklą. Šis
10 dienų karantino
laikotarpis skirtas vaikams,
kurių testo rezultatas
teigiamas, o 14 dienų –
visiems, kas nustatyti kaip
glaudūs kontaktai.

