
Ghidul scolii de izolare a copilului 
pentru părinți și îngrijitori 
Toate scenariile suplimentare față de părinți și îngrijitori se aplică și ar trebui să fie urmate de oricine 
care are grijă de copilul dvs., cum ar fi bunicii sau alte rude și prieteni.

Faceți clic pe scenariul relevant pentru a afla „ce trebuie să faceți dacă” ...

• Scenariul 1:
copilul dumneavoastră prezintă simptome acasă

• Scenariul 2:
cineva din casa copilului dumneavoastră dezvoltă simptome

• Scenariul 3:
copilul dumneavoastră începe să prezinte simptome la școală*

• Scenariul 4:
un copil din „grupul” școlii copilului dvs. este trimis acasă sau auto-
izolat, deoarece prezintă simptome

• Scenariul 5:
copilul dumneavoastră a fost în contact apropiat cu cineva 
simptomatic

Simptomele includ:

Temperatura ridicata
Aceasta înseamnă că simțiți mai  fierbinte la atingere pe piept sau pe spate(nu trebuie să vă măsurați 
temperatura, deși dacă o faceți ar fi de 37,8 ° C sau mai mult)

O tuse nouă, continuă
Aceasta înseamnă tuse peste o oră sau 3 sau mai multe accese de tuse în 24 de ore(dacă aveți de obicei 
tuse, poate fi mai rău decât de obicei)

Pierdeți sau schimbați simțul mirosului sau gustului
Aceasta înseamnă că ați observat că nu puteți mirosi sau gusta nimic sau că mirosul sau gustul diferă de 
cel normal.

COVID-19
Coronavirus

*Vă asiguram că profesorii nu pot duce copiii la locatia de testare a coronavirusului fără permisiunea unui părinte sau a unui 
îngrijitor. Și în niciun caz copiii nu ar putea fi reținuți fără accesul părinților în cazul în care copilul ar fi testat pozitiv.
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Ce trebuie făcut dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome

    Nu-ți trimite copilul la școală

Scenariul 1

Izolați-vă  toata casa
aceasta vă include ca părinte / îngrijitor, orice frați și 

oricine altcineva care locuiește în casa dvs.

Rezultatul testului negativ
toata casa se opreste din izolare imediat si copilul 

dumneavoastră se poate întoarce la școală

Rezultatul testului pozitiv
copilul dumneavoastră și toata casa trebuie să continue să se izoleze

Copil infectat = 10 zile
Toți ceilalți = 14 zile

de la începutul simptomelor

-

Sunați la 119 sau vizitați: www.nhs.uk/coronavirus
  pentru a aranja un test pentru copilul dumneavoastră

+

Fără temperatură

ultimele 48 de ore de

perioadă de izolare

Copilul dvs. se poate opri din 
izolare și se poate întoarce la 

școală.
Vă rugăm să rețineți că dvs. sau 
oricine din casa dvs. nu vă puteți 
lua copilul la școală până când nu 

completati cele 14 zile. 

Temperatura ridicata 
după perioada de izolare

Dacă copilul 
dumneavoastră încă are  

temperatură ridicată 
după perioada de izolare 
de 10 zile, nu îl trimiteți 
înapoi la școală, sunați la 

111 sau vizitați: 
www.nhs.uk/coronavirus 

pentru sfaturi 
suplimentare.
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Ce trebuie să faceți dacă dvs. sau cineva din casa 
dvs. are simptome

     Nu trimiteti copilul la scoala

         Izolați-vă toata casa.

Rezultatul testului negativ
toata casa se opreste din izolare imediat si copilul 

dumneavoastră se poate întoarce la școală

Fără simptome  după 
perioada de izolare
Dacă copilul dvs. nu 
prezintă simptome în 
timpul perioadei de izolare 
de 14 zile, se poate 
întoarce la școală în ziua 
15.

Rezultatul testului pozitiv
copilul dumneavoastră și toata casa trebuie să continue să 

se izoleze
Copil infectat = 10 zile
Toți ceilalți = 14 zile

de la începutul simptomelor

Cu simptome dupa 
perioada de izolare
Dacă copilul dvs. are 
simptome în timpul 

perioadei de izolare de 14 
zile, vă rugăm să consultați 

scenariul 1

- +

Scenariul 2

Sunați la 119 sau vizitați: www.nhs.uk/coronavirus
pentru a aranja un test persoanei care prezintă simptom
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Ce trebuie să faceți dacă copilul dvs. 
începe să prezinte simptome la școală

Luati imediat copilul de la scoala
Copilul dvs. va fi izolat de restul grupului școlar, veți fi informat și vi se 
va cere să îl luati cât mai curând posibil

Scenariul 3

Izolati-va toti din casa
aceasta vă include ca părinte / îngrijitor, frați și 

oricine altcineva care locuiește în casa dvs.

Rezultatul testului negativ
toata casa se opreste din izolare imediat si copilul 

dumneavoastră se poate întoarce la școală

Rezultatul testului pozitiv
copilul dumneavoastră și toata casa trebuie să continue 

să se izoleze
Copil infectat = 10 zile
Toți ceilalți = 14 zile

de la începutul simptomelor

- +

Suna la 119 sau vezi: www.nhs.uk/coronavirus 
 aranjeaza un test pentru copilul tau

Fără temperatură in 
ultimele 48 de ore de 
perioadă de izolare
Copilul dvs. se poate opri din 
izolare și se poate întoarce la 

școală.
Vă rugăm să rețineți că dvs. sau 
oricine din casa dvs. nu vă puteți 
lua copilul la școală până când nu 

completati cele 14 zile

Temperatura 
ridicata dupa 

perioada de izolare
Dacă copilul dumneavoastră 

încă are  temperatură 
ridicată după perioada de 

izolare de 10 zile, nu îl 
trimiteți înapoi la școală, 
sunați la 111 sau vizitați: 
www.nhs.uk/coronavirus 

pentru sfaturi suplimentare.

Vă asiguram că profesorii nu pot duce copiii la un centru 
de testare a coronavirusului fără permisiunea unui părinte 
sau a unui îngrijitor. Și în nici un caz copiii nu ar putea fi 
reținuți fără accesul părinților în cazul în care copilul ar fi 
testat pozitiv.
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Ce trebuie făcut dacă un copil din grupul scolar 
al copilului meu este trimis acasă sau se auto-

izolează deoarece prezintă simptome?

Rezultatul testului negativ
In casa copilului se oprește izolarea imediat și se pot 

întoarce la școală

Negativ
continuați să 

completați izolarea de 
14 zile

Rezultatul testului pozitiv
Dacă testul este pozitiv, copilul dvs. împreună cu restul 

colegilor sau grupului școlar trebuie trimis acasă și sfătuiți 
să se autoizoleze timp de 14 zile.

Restul celor din casa nu trebuie să se autoizoleze decât 
dacă încep să prezinte simptome

Pozitiv
Începeți izolarea de 10 
zile și toti din casa să se 
izoleze automat timp de 

14 zile

-

-

Continuă normal
cu excepția cazului în care școala dvs. vă recomandă altceva. 
Copilul simptomatic va fi sfătuit să se izoleze pentru10 zile și 

toți ceilalți din casa  timp de 14 zile de la începutul 
simptomelor.

Aceștia vor fi încurajați să faca un test

Dacă copilul dvs. începe să aiba 
simptome, aranjați un test:

+

+

Scenariul 4
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Ce trebuie făcut dacă copilul dvs.a fost în contact 
cu cineva simptomatic

NU

Trăiesti  cu
Vezi Scenariul 2 Scoala

Vezi scenariul 4

DA

Persoana simptomatică locuiește cu 
tine sau frecventează aceeași școală 

cu copilul tău

Scenariul 5

Copilul dvs. nu are nevoie să se autoizoleze.
Cu toate acestea, dacă sunteți contactat prin telefon, e-mail 

sau text de către dispozitivul de urmărire a contactului 
pentru copilul dvs. sau pentru dvs., trebuie să urmați 

sfaturile acestora și să vă auto-izolați.Dacă copilul 
dumneavoastră prezintă simptome după contactele casei 

dvs., toti trebuie să se autoizoleze imediat vezi Scenariul 1. 




