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Este de importanta vitala ca nimeni care prezinta simptome de Covid sa se prezinte la scoala sau
gradinita.
Daca copilul d-voastra sau oricine din familia d-voastra prezinta ORICARE dintre simptomele Covid,
toti membrii familiei trebuie sa se izoleze imediat si persoana cu simptome ar trebui sa faca un test
Covid.
Simptomele Covid sint:




O temperatura ridicata – aceasta inseamna ca va simtiti fierbinte la atingere pe piept sau pe
spate ( nu trebuie sa va masurati temperature);
O tuse noua, continua – aceasta inseamna o tuse mult mai mult de o ora sau trei sau mai
multe episoade de tuse in 24 de ore ( daca de obicei aveti o tuse, poate fi mai rau decat de
obicei)
Pierderea sau schimbarea mirosului sau gustului – asta inseamna ca ati observant ca nu
puteti mirosi sau gusta nimic, sau lucrurile care le gustati sau mirositi difera de normal.

Daca copilul d-voastra prezinta oricare dintre aceste simptome ale Covid-19, acesta ar trebui sa
ramana acasa si ar trebui sa se faca aranjamente pentru a fi testat.
Toti membrii familiei trebuie, de asemenea, sa se izoleze pana la intoarcerea rezultatului testului. Va
rugam sa anuntati scoala copilului d-voastra daca l-ati luat pentru test ( si accesati un test Covid
numai pentru persoanele care prezinta simptome).
Izolarea inseamna ca ar trebui sa stai acasa. Nu mergeti la serviciu, nu mergeti la cumparaturi, nu va
duceti copiii la scoala sau la gradinita. Va trebui sa faceti aranjamente pentru ca familia sau prietenii
sa va ajute. Nu ar trebui sa socializati sau sa aveti vizitatori in casa d-voastra.
Daca testul persoanei cu simptome este negative, atunci nimeni nu trebuie sa se izoleze si copilul
trebuie sa se intoarca la scoala sau gradinitade indata ce se simt bine.
Daca testul persoanei cu simptome este pozitiv trebuie sa se izoleze timp de 10 zile si toti ceilalti din
casa trebuie sa se izoleze timp de 14 zile. Parintii/ingrijitorii ar trebui sa anunte scolile/ medii
educationale si la locul de munca de orice test pozitiv.
Testarea este disponibila local. Oricine are oricare dintre simptomele coronavirusului este rugat sa
reserve un test online www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test sau sunand la 119
Pentru informatii suplimentare despre Covid va rugam sa sunati la 111 sau sa accesati
www.gov.uk/coronavirus
Transportul de acasa la scoala
Daca copilul d-voastra va lipsi de la scoala din orice motiv incluzand simptomele Covid-19, si primesc
transportul de la Consiliu de acasa la scoala, va rugam sa contactati echipa de transport cat mai
curand posibil. Acestia vor cere furnizorului de transport sa nu va duca copilul. Pentru a relua
transportul contactati echipa si ei pot relua aranjamentele pentru urmatoarea zi de scoala.
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