Absență cauzată de COVID-19 (coronavirus):
Ghid practic pentru părinți/îngrijitori
Ce trebuie să
faceți dacă...

...copilul meu
are simptome
de COVID-19
(coronavirus)*

…rezultatul
testului
efectuat în
privința
copilului este
pozitiv pentru COVID-19
(coronavirus)

…o persoană
din familia
mea are
simptome* de
COVID-19 (coronavirus)

…o persoană
din familia
mea a fost
testată pozitiv
pentru COVID-19
(coronavirus)

Acțiune necesară

•

Copilul nu trebuie să se prezinte la
unitatea de învățământ/de îngrijire a
copilului

•

Copilul trebuie testat

•

Întreaga familie se autoizolează, în
așteptarea rezultatelor testelor

•

Informarea imediată a unității de
învățământ/îngrijire a copilului cu
privire la rezultatul testului

•

Copilul nu trebuie să se prezinte la
unitatea de învățământ/de îngrijire a
copilului

•

Copilul se autoizolează cel puțin 10
zile de la data la care debutează
simptomele* (sau de la data testării,
dacă nu există simptome)

•

Informarea imediată a unității de
învățământ/îngrijire a copilului cu
privire la rezultatul testului

•

Întreaga familie se autoizolează 14
zile de la data la care debutează
simptomele* (sau de la data testării,
dacă nu există simptome) - chiar
dacă o persoană este testată
negativ în aceste 14 zile

•

Copilul nu trebuie să se prezinte la
unitatea de învățământ/de îngrijire a
copilului

•

Membrul familiei care are simptome
trebuie să efectueze testul

•

Întreaga familie se autoizolează, în
așteptarea rezultatelor testelor

•

Informarea imediată a unității de
învățământ/îngrijire a copilului cu
privire la rezultatul testului

•

Copilul nu trebuie să intre în
colectivitate

•

Întreaga familie se autoizolează 14
zile de la data la care debutează
simptomele* (sau de la data testării,
dacă nu există simptome) - chiar
dacă o persoană este testată
negativ în aceste 14 zile

Înapoi în unitatea de
învățământ și de
îngrijire a copilului
…dacă rezultatul testului
efectuat în privința
copilului este negativ
cu condiția să nu fi avut febră
48 de ore înainte de revenirea
în unitatea de
învățământ/îngrijire a copilului
și să se simtă bine

…după 10 zile, odată ce
copilul se simte mai bine
și nu a mai avut febră cel
puțin 48 de ore
Poate reveni în unitatea de
învățământ sau de îngrijire a
copilului după 10 zile, chiar
dacă tușește sau și-a pierdut
simțul gustului/mirosului.
Aceste simptome pot dura
câteva săptămâni de la
dispariția infecției.

…când membrul familiei
este testat negativ și
copilul nu are simptome*
de COVID-19

…când copilul a finalizat
cele 14 zile de
autoizolare, chiar dată a
fost testat negativ în cele
14 zile

Acțiune necesară

…NHS Test
and Trace a
stabilit că
copilul meu
este un „contact
apropiat” al unei
persoane cu COVID-19
(coronavirus)

•

Copilul nu trebuie să se prezinte la
unitatea de învățământ/de îngrijire
a copilului

•

Copilul se autoizolează 14 zile
(conform recomandării NHS Test
and Trace) – chiar dacă a fost testat
negativ în respectivele 14 zile

•

Nu este necesar ca restul familiei
să se autoizoleze, decât dacă
aceste persoane sunt, la rândul lor
„contacți apropiați”

…noi/copilul
meu am
călătorit și
trebuie să ne
autoizolăm ca parte a
unei perioade de
carantină

•

Nu trebuie să absenteze pe durata
semestrului

•

Consultați cerințele privind carantina
și recomandările FCO în momentul
în care faceți rezervările pentru
călătorie

•

Oferiți informații unității de
învățământ/de îngrijire a copilului,
conform politicii privind prezența

Înapoi în unitatea de
învățământ și de
îngrijire a copilului
…când copilul a finalizat
cele 14 zile de
autoizolare, chiar dată a
fost testat negativ în
acele 14 zile

…când copilul a încheiat
perioada de carantină de
14 zile, chiar dată a fost
testat negativ în acele
14 zile

Revenirea dintr-o destinație unde este
necesară carantinarea:
•

Copilul nu trebuie să se prezinte la
unitatea de învățământ/de îngrijire
a copilului

•

Întreaga familie se autoizolează 14
zile – chiar dacă membrii săi au fost
testați negativ în respectivele 14 zile

…am fost
sfătuiți de un
cadru
medical/o
sursă oficială
că copilul meu trebuie
să continue să fie
protejat prin distanțare

•

Copilul nu trebuie să se prezinte la
unitatea de învățământ/de îngrijire
a copilului

•

Contactați școala, conform
recomandărilor responsabilului de
prezență/echipei didactice

•

Copilul trebuie să fie protejat prin
distanțare, până când sunteți
informați că restricțiile sunt ridicate
și protejarea prin distanțare este
întreruptă din nou

…Nu sunt
sigur cine ar
trebui să
efectueze
testul COVID-19
(coronavirus)

•

Numai persoanele cu simptome*
trebuie să se testeze

•

Nu se recomandă testarea
persoanelor fără simptome, chiar
dacă sunt un „contact apropiat” al
unei persoane testate pozitiv

…când unitatea de
învățământ sau de
îngrijire a copilului/alte
instituții vă informează că
restricțiile au fost ridicate
și copilul dvs. se poate
reîntoarce în colectivitate

…când condițiile de mai
sus, corespunzătoare
situației dvs, sunt
îndeplinite

Simptomele includ cel puțin unul dintre următoarele: temperatură înaltă, tuse subită,
continuă, pierderea sau modificarea simțului mirosului sau al gustului.
Dacă o persoană din familia dvs. manifestă simptome, programați-vă pentru un test
COVID-19 gratuit, la warrington.gov.uk/coronavirus sau apelați 119
Pentru mai multe informații și asistență, accesați...
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Ce trebuie să faceți
dacă...

