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Almanca konuşulan okul bölgeleri konferansının (DVK) yönlendirme yardımı olarak duyuru

Anaokuluna devam eden (1H ve 2H ) * çocuklarda hastalık
ve üşütme semptomları olduğunda izlenecek yollar
Anne-babalar için uyarılar ve öneriler

Mart 2022’ye kadar geçerlidir

Şu durumlarda test yapılmalıdır:
– 6 yaş üzerinde semptomatik bir kişi ile yakın bir temas (riskli temas) kurulduysa
– Yaşından bağımsız olarak, testi pozitif sonuçlanan bir kişi ile yakın bir temas (riskli temas) kurulduysa
– Riskli bir temas yoksa bile, kırmızı işaretli semptomlardan en az biri varsa, bilinen kronik bir hastalığın semptomları
bu değerlendirmede geçerli değildir

Nezle ve/veya boğaz ağrısı
hafif ateş ve öksürük ile
birlikte/olmadan

Şiddetli öküsürük kronik bir hastalıktan, örneğin astım, kaynaklanmıyorsa  

Yoksa çocuğun durumu iyi

Aksi takdirde çocuğun durumu iyi

ve/veya  
Ateş 38,5 derece üzerindeyse
Çocuğun durumu iyi değil

Evet

Çocuğunuz evde kalır
Sınıf öğretmenine haber vermelisiniz!

Hayır

Başka şikayetleri var mı?
– Mide-Bağırsak-Ağrıları
– Başağrısı
– Mafsal ağrıları
– Tat ve koku almada kayıplar

Üç gün içinde açık iyileşme
belirtileri görüldü mü?

Hayır

Evet

Çocuğunuza bakan doktoru arayın.
Doktor atılması gereken adımları
belirleyecektir, herhangi bir test
yapılması gerekip gerekmediği veya
çocuğun okula gidip gitmeyeceği gibi.

Evet

Eğer test yapılacaksa
Test yapılıp onun sonuçları alınıncaya
kadar çocuk okula gidemez! Sınıf
öğretmeni kesinlikle bilgilendirilmelidir!

En az 24 saat çocuğunuzun
ateşi yok?

negatif

Test sonucu …
pozitif

Evet

Contact Tracing (temas izleme)
talimatlarına uyumlu adımlar, gereği
çocuğa bakan doktor tarafından yerine
getirilir
Çocuk evde kalır

İzolasyon devresi bitiminde

Durum: 15. Ekim 2021

Türkisch/Turque

006531

Çocuğunuz okula tekrar gidebilir
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Almanca konuşulan okul bölgeleri konferansının (DVK) yönlendirme yardımı olarak duyuru

Orta ve yüksek dereceli okullara devam eden (3H – 11H) * çocuklarda ve
gençlerde hastalık ve üşütme semptomları olduğunda izlenecek yollar
Anne-babalar için uyarılar ve öneriler
Çocuğunuz ne zaman evde kalmalıdır?

Orta ve yüksek dereceli okullara devam eden (3H – 11H) * çocuklar ve gençler için yeni bir gelişme olarak
yetişkinler ile aynı klinik kriterler geçerlidir. Yani:
COVID-19 ile uyumlu olan hastalık ve üşütme semptomları görüldüğünde, çocuk veya genç evde kalır
ve doktorda test yaptırır.
→   Test sonucu pozitif ise bir izolasyona girmesi gerekir.
→   Test sonucu negatif ise çocuk veya genç 24 saat boyunca ateşi çıkmadan evde kalır. Kendini tekrar
iyi hissettiğinde ve genel durumu iyise tekrar okula gidebilir.
Bu basit işleyiş ile ilk ve yüksek eğitim kademesi için ayrı bir akış şeması meydana gelir.

Durum: 15. Ekim 2021

Türkisch/Turque

006531

* HarmoS yazım şekline göre

