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Fletëpalosje e Konferencës së Enteve të Shkollave Popullore të Zvicrës Gjermane (DVK) si ndihmë orientuese

Mënyra e veprimit në rast të simptomave të sëmundjes apo të ftohjes te
fëmijët e kopshtit apo ata të shkollës fillore (cikli 1 dhe 2)
Udhëzime dhe rekomandime për prindërit
Kur duhet të qëndrojë fëmija Juaj në shtëpi?
Nëse ka të paktën një prej simptomave të mëposhtme.
Simptomat e ndonjë sëmundjeje kronike nuk janë relevante.
Rrufë (shkuarje hundësh,
teshtitje) dhe/ose dhembje
fyti me/pa kollë të lehtë pa
temperaturë

Temperaturë

Kollë të fortë
Nëse nuk shkaktohen nga
ndonjë sëmundje kronike,
p.sh nga astma.

Përndryshe fëmija ndihet
mirë

Përndryshe fëmija ndihet mirë

Temperaturë
mbi 38.5 gradë

Fëmija nuk ndihet mirë

Po

Fëmija Juaj qëndron në shtëpi.
Lajmërojeni mësuesin e klasës!

Jo

A paraqiten ankesa të tjera?
– Ankesa për shkak të lukthit përkatësisht zorrëve
– Dhimbje koke
– Dhimbje gjymtyrësh
– Humbje e ndjenjës së shijimit të nuhatjes

A është bërë ndonjë përmirësim
i dukshëm brenda tri ditësh?
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Kontaktojeni mjeken/mjekun e fëmijës
Tuaj. Mjekja/Mjeku vendos për atë se si
do të veprohet, ndër të tjera edhe për atë
se a është i domosdoshëm testi apo se a
është në gjendje fëmija ta ndjekë mësimin.
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Nëse bëhet testi
Në kohën mes bërjes së testit dhe
komunikimit të rezultatit nuk duhet
të shkohet në shkollë! Patjetër të
lajmërohet mësuesi i klasës
A është fëmija Juaj të paktën 24
orë pa temperaturë?

negativ

Rezultati i testit është …
pozitiv

Po

Hapat e tjerë sipas udhëzimeve të Contact
Tracing, nën mbikëqyrjen e mjekes/
mjekut të shtëpisë.
Fëmija qëndron në shtëpi.

Pas përfundimit të izolimit.

Nëse një fëmijë me simptoma, që mund të flasin për COVID-19, ka pasur kontakte të ngushta me një fëmijë simptomatik të moshës > se 12 vjeç apo
me një të rritur, personi i kontaktuar duhet të testohet. Nëse testi i personin kontaktues është pozitiv, duhet të testohet edhe fëmija simptomatik.
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Fëmija Juaj guxon ta ndjekë shkollën

