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Fișă de informare pentru părinți și tutori

Dragi părinți, dragi tutori,
prin intermediul acestei fișe de informare primiți indicații și recomandări de implementare din ghidul pentru tratarea
copiilor, care prezintă simptome de răceală. Măsurile au fost dezvoltate împreună cu Autoritatea Landului Bavaria
pentru Securitate Alimentară și Sănătate, precum și cu medici pediatrii și generaliști aflați în colaborare cu
Ministerul Sănătății și Îngrijirii și cu Ministerul Bavarez pentru Familie, Muncă și Aspecte Sociale.
Obiectivul este de a facilita funcționarea normală a instituțiilor cu program de zi dedicate copiilor și de a preveni
prin măsuri profilactice epidemiile de SARS-CoV-2. În acest sens este necesară diferențierea infecțiilor căilor
respiratorii generate de agenți inițiatori virali obișnuiți de cele generate de SARS-CoV-2.
Cea mai bună protecție o reprezintă un nivel redus de infecții în regiune.
Fiecare companie individuală își poate aduce un aport semnificativ în acest sens. Și dvs. în calitate de părinți,
respectiv tutori o puteți face. Avem cu toții răspunderea de a asigura copiilor posibilitatea de a participa fără
întreruperi semnificative la programul instituțiilor în care sunt înscriși, pentru binele sănătății copiilor și al familiei.

A)

Care sunt sarcinile dvs. în calitate de părinți, respectiv tutori?


Contribuiți la un nivel redus de infecții în regiune, prin respectarea regulilor de igienă. Evitați
evenimentele de masă și respectați distanța minimă necesară.
Utilizați Corona App.
Nu aduceți copilul în instituția de îngrijire dacă








Copilul dvs. este bolnav sau prezintă următoarele simptome: febră de peste 38 de grade, diaree,
dureri de burtă puternice, tuse sau



Dacă dvs. sau copilul dvs. a intrat în contact cu o persoană pozitivă SARS-CoV-2,



Dacă dvs. ca și adult prezentații simptomele unei îmbolnăviri CoVID-19 (tuse, febră, pierderea
gustului)

Persoanele responsabile din cadrul instituției verifică pe baza unor criterii definite, dacă există un
pericol și implicit un motiv pentru excludere



B)

Prin intermediul semnăturii aplicate pe un formular transmis de către instituție confirmați faptul că vi sau adus la cunoștință prevederile și că le urmați și faptul că prezența copilului dvs. în cadrul instituției
nu reprezintă un pericol pentru sine sau pentru ceilalți.

Care sunt sarcinile persoanelor responsabile din cadrul instituției de îngrijire?




Persoanele responsabile din cadrul instituției de îngrijire a copiilor sunt responsabile de efectuarea
unei forme de control la acces. Acest lucru este necesar pentru a asigura intrarea numai copiilor
sănătoși în cadrul instituției, pentru a evita astfel riscul de izbucnire a unui focar de infecție. În același
timp se dorește menținerea programului normal de funcționare al instituțiilor prin intermediul acestor
măsuri.
În cazul în care accesul este refuzat, părinții vor primi formularul „Excludere de la îngrijirea în instituția
comunitară”. Vi se oferă recomandarea de a lua legătura cu medicul dvs. pediatru sau de familie.
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C)

Care sunt sarcinile medicului?






Medicul realizează o evaluare individuală a riscurilor și decide dacă copilul, trebuie să se prezinte la
cabinet, ca urmare a simptomelor și indicațiilor.
Medicul ia decizia, dacă sunt prelevate probe și un test cu privire la infecția SARS-CoV-2.
Medicul ia deciziile următoare în sensul necesității unui tratament simptomatic.
Medicul emite eventual o adeverință, care să fie prezentată instituției de îngrijire.
Aceste servicii sunt contra cost. Costurile trebuie suportate de părinți/tutore.
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Întrebări frecvente pentru părinți

1. Tușește ș strănută copilul meu? Care simptome sunt „normale” și la care simptome trebuie să mă
gândesc la posibilitatea de SARS-CoV-2?
Nu există un răspuns general. Este necesar să luați întotdeauna legătura cu medicul dvs. pediatru sau de
familie, dacă copilul dvs. prezintă un comportament neobișnuit, iar această situație se menține timp de mai
mult de două zile. Aceasta înseamnă concret:





Are copilul dvs. febră? Sau o temperatură corporală de peste 38 de grade?
Prezintă copilul dvs. simptome, precum tusea, durerile de gât sau de urechi?
Prezintă copilul dvs. dureri de burtă, vomită, are diaree sau o iritație neclară a pielii?
Dacă nu ați putut să combateți simptomele prin intermediul măsurilor uzuale și nu a intervenit nici o
ameliorare a stării generale, atunci trebuie să contactați un medic.

2. Nu este mai bine să merg direct la cabinet?
Nu, este mai bine să luați mai întâi contact telefonic cu cabinetul. Angajații vor discuta cu dvs. care este
procedura exactă de urmat în continuare. Unele solicitări pot fi clarificate la telefon și previn timpi
îndelungați și inutili de așteptare la cabinet.

3. Când trebuie să fiu îngrijorat de faptul că se poate să se fi îmbolnăvit copilul cu SaRS-CoV-2?
Un nespecialist nu poate decide, dacă simptomele sunt aferente unei îmbolnăviri Covid-19 sau dacă sunt
generate de alți patogeni. De aceea este important să vă puneți următoarele întrebări:


Există un motiv de îngrijorare, cu privire la faptul că ar putea fi vorba despre o infecție SARS-CoV-2?
Pentru aceasta, puneți-vă următoarea întrebare:
o Este numărul de infectați SARS-CoV-2 din satul/orașul/județul meu în creștere la momentul
actual?
o Am fost în ultimele zile într-o zonă de risc?
o Am intrat în contact cu o persoană, care s-a îmbolnăvit de SARS-CoV-2?

Dacă ați răspuns cu „da” la aceste întrebări, trebuie să luați legătura cu medicul dvs. pediatru sau de
familie. Vă rugăm să sunați în acest scop în prealabil la cabinet, pentru a vedea când și dacă este necesar
să vă prezentați personal.
4. Când este util, din punct de vedere medical, să solicit testarea copilului meu cu privire la SaRSCoV-2?
Decizia cu privire la recomandarea unui test este luată de către medicul dvs. pediatru sau de familie,
respectiv de către autoritățile de sănătate.

5. Copilul meu a prezentat de dimineață unele simptome de boală, precum tuse și nas încărcat și o
febră ușoară. Eu trebuie să merg la serviciu și nu are cine să îngrijească copilul.
Pot să duc copilul la instituția de îngrijire, pentru că practic nu pare „cu adevărat bolnav”?
Nu, în sensul unei responsabilități generale pentru societate și din punctul de vedere al evenimentelor din
domeniul sănătății, trebuie să acționăm responsabil. Nu puneți educatorii în situația dificilă de a decide,
dacă trebuie să veniți și să vă luați copilul acasă. În acest context nici copilul și nici dvs. nu aveți nimic de
câștigat.
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Instituțiile pot rămâne deschise numai, dacă și părinții au un mod de acțiune responsabil. Copilul dvs. va fi
din nou în formă în numai două, trei zile și instituția de îngrijire poate astfel să rămână permanent deschisă.

6. Au posibilitatea responsabilii instituției de îngrijire să facă excepții, în funcție de problemele și
cazurile individuale?
Nu. Persoanele responsabile trebuie să respecte regulamentele emise de ministere. Este de înțeles că
există situații dificile. Evitați însă, spre beneficiul tuturor, discuțiile cu persoanele responsabile ale
instituțiilor, deoarece acestea sunt obligate să respecte prevederile ordinelor de minister. Numai în
colaborare este posibilă prevenirea focarelor de infecție și implicit închiderea instituțiilor de îngrijire a
copiilor.

7. Când este revenirea în cadrul instituției de îngrijire din nou posibilă?
În cazul unei stări generale bune și la cel puțin 48 de ore de la dispariția simptomelor și a febrei. Reintrarea
în programul instituției de îngrijire este posibilă fără o adeverință medicală.
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