
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Iskolás gyermek elkülönítési útmutató 
szülőknek és gondozóknak 
Az összes szülőkre és gondozókra vonatkozó helyzet mindazokra vonatkozik, akik 

felügyelnek a gyermekre, például nagyszülők, egyéb rokonok és barátok. 
 

Kattintson a releváns helyzetre, hogy megtudja, „mit tegyen, ha”... 
 

• 1. helyzet: 
Gyermeke otthon tüneteket mutat 

• 2. helyzet: 
Gyermeke háztartásában valakinél tünetek jelentkeznek 

• 3. helyzet: 
Gyermeke tüneteket mutat az iskolában* 

• 4. helyzet: 
A gyermeke iskolai „buborékában” egy gyermeket hazaküldenek 

vagy a gyermek el van különítve, mert tüneteket mutat 

• 5. helyzet: 
Gyermeke közeli kapcsolatban állt egy tüneteket mutató személlyel 

 
 

A tünetek közé tartozik: 

Magas testhőmérséklet 
Ez azt jelenti, hogy érintésre meleg a mellkasa vagy a háta 

(Nem kell megmérnia a hőmérsékletét, de ha megméri, az 37,8ºC fölött van) 

Új, folytonos köhögés 
Ez azt jelenti, hogy legalább egy órán át köhög vagy 24 órán belül 3 vagy több 

alkalommal köhög (ha általában köhög, akkor a szokásosnál többet köhög) 

Az ízlelés vagy a szaglás elvesztése vagy megváltozása 
Ez azt jelenti, hogy észreveszi, hogy nem érez szagokat vagy ízeket vagy a normálistól eltérő szagokat és 

ízeket észlel. 
 

 

*Ne aggódjon, a tanárok nem vihetik koronavírus tesztre a gyermekeket a szülő vagy gondozó engedélye nélkül. A vírus 

pozitív gyermekeket semmilyen körülmények között sem tartják vissza úgy, hogy a szülő ne láthassa a gyermeket. 
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  1. helyzet  

Mit tegyen, ha a gyermeke tüneteket mutat 
 
 
 

 

  Ne küldje a gyermekét iskolába  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

  

 

  

Különítse el a háztartását 
Ez magában foglalja Önt, mint szülőt/gondozót, a 

testvéreket és mindenkit, aki a háztartásában él 

Hívja a 119 számot vagy látogasson a 

www.nhs.uk/coronavirus 

oldalra, hogy tesztet szervezzen gyermekének 

- + 

Negatív teszt eredmény 
A háztartás azonnal abbahagyja az 

elkülönítést és a gyermek 

visszatérhet az iskolába 

Pozitív teszt eredmény 
A gyermeknek és háztartásának folytatnia kell az 

elkülönítést. 

Fertőzött gyermek = 10 

napig Mindenki más = 14 

napig a tünetek kezdetétől 

Az elkülönítési 

időszak utolsó 48 

órájában nincs láz 
Gyermeke abbahagyhatja az 

elkülönítést és visszamehet az 

iskolába. 

Felhívjuk figyelmét, hogy 

Ön vagy háztartása más 

tagja nem viheti 

a gyermeket iskolába, 

amíg be nem fejezi a 14 

napos elkülönítést. 

Magas hőmérséklet 

az elkülönítést 

követően 

Ha gyermeke 
hőmérséklete magas a 
10 napos elkülönítés 
után, ne küldje vissza 

iskolába, hanem hívja a 
111 számot vagy 

látogasson el a 

www.nhs.uk/coronaviru
s 

oldalra további 

információért. 

http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
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  2. helyzet  

Mit tegyen, ha a háztartása egy tagjánál tünetek 
jelentkeznek 

 
 

 

 

 

 

 

  Különítse el a teljes háztartását  
 

 

 

 

 

    

 

  

 

  

 

  

Ne küldje a gyermekét iskolába 

Hívja a 119 számot vagy látogasson a 

www.nhs.uk/coronavirus 
oldalra, hogy tesztet szervezzen a tüneteket mutató 
személy számára 

- + 

Negatív teszt eredmény 
A háztartás azonnal abbahagyja az elkülönítést és a 

gyermek visszatérhet az iskolába 

Pozitív teszt eredmény 
A háztartásának folytatnia kell az elkülönítést. 

Fertőzött személy = 10 

napig Mindenki más = 14 

napig a tünetek kezdetétől 

Nincsenek 

tünetek az 

elkülönítés után 

Ha gyermeke nem 

tapasztal tüneteket a 14 

napos elkülönítés során, 

a 15. napon visszamehet 

az iskolába 

Tünetek az 

elkülönítés után 

Ha gyermeke tüneteket 

mutat a 14 napos 

elkülönítés során, 

kövesse az 1. helyzet 

utasításait 

http://www.nhs.uk/coronavirus


 
 

  3. helyzet  
 

Mit tegyen, ha a gyermeke 
tüneteket mutat az iskolában 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

*Ne aggódjon, a tanárok nem vihetik koronavírus tesztre 

a gyermekeket a szülő vagy gondozó engedélye nélkül. A 

vírus pozitív gyermekeket semmilyen körülmények között 

sem tartják vissza úgy, hogy a szülő ne láthassa a 

gyermeket. 

 
 

> Lépjen a tartalom 

oldalra < 

Azonnal menjen az iskolába a 

gyermekéért 
A  gyermeket elkülönítik az iskolai buboréka többi tagjától, értesítik 

Önt és megkérik, hogy a lehető mielőbb menjen érte 

Különítse el a háztartását 
Ez magában foglalja Önt, mint szülőt/gondozót, a 

testvéreket és mindenkit, aki a háztartásában él 

Hívja a 119 számot vagy látogasson a 

www.nhs.uk/coronavirus 

oldalra, hogy tesztet szervezzen gyermekének 

- 
Negatív teszt eredmény 

A háztartás azonnal abbahagyja az 

elkülönítést és a gyermek 

visszatérhet az iskolába 

+ 

Pozitív teszt eredmény 
A gyermeknek és háztartásának folytatnia kell az 

elkülönítést. 

Fertőzött gyermek = 10 

napig Mindenki más = 14 

napig a tünetek kezdetétől 

Az elkülönítési 

időszak utolsó 48 

órájában nincs láz 

Gyermeke abbahagyhatja az 

elkülönítést és visszamehet az 

iskolába. 

Felhívjuk figyelmét, hogy 

Ön vagy háztartása más 

tagja nem viheti 

a gyermeket iskolába, 

amíg be nem fejezi a 14 

napos elkülönítést. 

Magas 

hőmérséklet az 

elkülönítést 

követően 

Ha gyermeke 

hőmérséklete magas a 

10 napos elkülönítés 

után, ne küldje vissza 

iskolába, hanem hívja a 

111 számot vagy 

látogasson el a 
www.nhs.uk/coronaviru

s 

oldalra további 

információért. 

http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
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  4. helyzet  

Mit tegyen, ha gyermeke iskolai „buborékában” 
egy gyermeket hazaküldenek vagy a gyermek el 

van különítve, mert tüneteket mutat? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

  

 

 
 

 

 

    

 

  

Folytassa normálisan az életét 
Hacsak nem utasítja másképp az iskola 

A tüneteket mutató gyermeket 10 napig el kell különíteni, 

a háztartása tagjait pedig 14 napig 

a tünetek jelentkezésétől számítva. 

Felkérjük, hogy végezzenek tesztet, ha lehet. 

- + 

Negatív teszt eredmény 
A háztartás azonnal abbahagyja az elkülönítést és a 

gyermek visszatérhet az iskolába 

Pozitív teszt eredmény 
Ha a gyermek pozitív, gyermekét és a buborék többi 

tagját hazaküldik, és felkérik, hogy 14 napig különítsék 
el magukat. 

A háztartás többi tagjának nem kell elkülöníteniük 

magukat, hacsak nem mutatnak tüneteket. 

Ha gyermeke tüneteket 

mutat, szervezzen 

tesztet: 

- + 
Negatív 

Fejezze be a 

14 napos elkülönítést 

Pozitív 

10 napos elkülönítés, a 
teljes háztartás elkülöníti 

magát 14 napra 
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  5. helyzet  

Mit tegyen, ha a gyermeke közeli kapcsolatban állt 
egy tüneteket mutató személlyel? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

  NEM   IGEN  
 

   

A tüneteket mutató személy 

Önnel él vagy a 

gyermekével jár egy 

iskolába? 

Vele él 
Lásd a 2. helyzetet 

Iskola 
Lásd a 4. helyzetet 

A gyermekét nem kell elkülöníteni. 

Azonban ha egy kapcsolatkövető felveszi Önnel a 

kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy SMS-ben a 

gyermeke vagy önmaga miatt, követnie kell a tanácsát és 

el kell különítenie. 

Ha gyermeke tüneteket mutat közli érintkezés 
után, a háztartásának azonnal el kell különítenie 

magát, lásd az 1. helyzetet. 


