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KËSHILLIM
Shenjat e sëmundjes: A lejohet të shkojë fëmija im në kopsht apo në shkollë

Fëmija im ka ...

Fëmija im është sëmurë rëndë, ai ka ...

thjesht rrufë/hundët
që i rrjedhin/kruarje të
fytit/ kollë apo pastrim
herë pas here të fytit
(shprehje të lehtë)

Temperaturë (nga 38,0 ºC
e lart ju lutemi mateni
mirë dhe shpesh) dhe/ose
dhimbje muskujsh apo
gjymtyrësh

ASNJE ARSYE PËR
PËRJASHTIM

kollë të thatë dhe/
ose dhimbje fyti (jo nga
sëmundje kronike të
njohura më parë, si p.sh.
astma)

Humbje e shqisës të së
nuhaturit dhe/ose të së
shijuarit
(jo ne kombinim
me rrufën)

(Të paktën një nga shenjat e lartpërmendura të sëmundjes)

Po
A ka nevojë fëmija juaj për një mjek/mjeke?
(Kontaktoni në telefon me mjekun tuaj të familjes ose të femijëvë ose telefononi
numrin e gadishmërisë së shërbimit mjekësor 116 117)

Jo
Fëmija im do
të qëndrojë
24 orë nën
vëzhgim në shtëpi

Po

Po

Po

Mjeku/mjekja vendos nëse do të bëhet
një test për koronavirusin.
(Fëmija nuk duhet të shkojë në kopsht
apo shkollë gjatë kohës midis bërjes së
testit dhe përgjigjes së testit)
Nuk u rekomandua testi

Gjendja e përgjithshme
e fëmijes është e mirë
përsëri dhe nuk shfaqen
shenja të tjera të
sëmundjes

Po

Po

Përgjigjja e testit NEVATIVE
Përgjigjja e testit POZITIVE

Jo

Po
Fëmija juaj duhet të qëndrojë në shtëpi
për shkak të rezultatit pozitiv të testit.
Ju lutemi ndiqni udhëzimet e zyrës
përgjegjëse të shëndetësisë.

Përfundimi i izolimit

Fëmija im lejohet të shkojë përsëri në kopsht apo në shkollë!
Për frekuentimin përsëri të institucionit (shkollës apo kopshtit) në përgjithësi nuk
nevojitet një vërtetim apo test që është negativ, apo një atest nga mjeku.
Zbatohet parimi: Fëmijët, motra apo vëllezër që gëzojnë shëndet të mirë u lejohet të shkojnë në kopsht apo në shkollë!
E rëndësishme! Nëse shfaqen shenja të tjera të sëmundjes gjatë
kohës që fëmija është nën kujdestari në shkollë, atëherë vlen:
Lajmëroni ju lutem fillimisht menjëherë kopshtin apo shkollën nëse fëmija shfaq shenja akute të sëmundjes në mënyrë
që të koordinoni me procedurën. Kopshti apo shkolla do t’ju informojnë gjithashtu në lidhje me rregullat që vlejnë aktualisht me ripranimin e fëmijës. Ju lutemi, mos harroni që kjo është një detyrë e përbashkët e prindërve dhe kopshteve
apo shkollave për të mbrojtur të gjithë fëmijët dhe personelin si dhe familjet e tyre nga infeksioni.
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