KISA BİLGİLER
TÜRKISCH / TÜRKÇE

Orta dereceli okullardaki çocuklar ve gençlerde
hastalık ya da soğuk algınlığı bulgularında davranış
Ebeveynler ve çalışanlar için uyarılar
Bir çocuk veya genç ne zaman evde kalmalıdır?
Aşağıdaki bulgulardan en az biri aniden ortaya çıkarsa:
(Benzer bulgulara sahip bilinen kronik hastalıklarda bir doktor raporu tavsiye edilir)
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Şiddetli nezle / sürekli burun
akıntısı

Mide ve

Koku ve
tat duyusunun /
kaybı

Baş ağrısı
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Çocuk veya genç kuruma gelemez.
Çocuk veya
genç, evde 48 saat takipte
kalmalıdır.

Çocuk veya genç, bir hekime ihtiyaç duymakta mıdır?
İhtiyaç duyuyorsa ebeveyn, aile hekimiyle ya da çocuk doktoruyla telefonla iletişime
geçmelidir
EV
ET
Hekim, bir Korona virüs testi
konusunda karar verecektir

HAYIR

EV
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Ek bulgular?

HAYIR

PCR testi uygulandı.

Çocuk veya genç en az
48 saat boyunca bulgusuz olmalı
ve
genel durumu iyi olmalıdır.

Test
uygulanmadı.

Riayet etmeniz önemlidir:
Çocuk, testin alınmasından
sonucun bildirilmesine kadar
kuruma gelemez

NEGATİF

POZİTİF

Çocuk veya genç kuruma gelemez.
Lütfen Sağlık Müdürlüğününtalimatlarına

uyun

Yeniden kabul, en erken 10 günlük ev izolasyonu ve
48 saatlik bulgusuzluktan sonra mümkündür.
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Çocuk veya genç
kuruma gelebilir.
Hekim raporu gerekli değildir.
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Orta dereceli okullardaki çocuklar ve gençlerde
hastalık ya da soğuk algınlığı bulgularında davranış
Ebeveynler ve çalışanlar için uyarılar (yukarıya bak)
Bir çocuğun veya gencin hasta olup olmadığı kararını esas olarak hala
ebeveyn verebilir. Eğer çocuklar veya gençler alenen hasta bir şekilde
okula giderlerse veya okulda hastalanırlarsa okul, çocuğun okuldan
alınmasını sağlayabilir.

Korona salgınından önce de olduğu gibi, hasta oldukları aşikar olan çocukların
veya gençlerin okula gidememesi kuralı geçerlidir.

Bulguların ortaya çıkması durumunda davranış
Çocuklarda veya gençlerde COVID-19 için tipik olan aşağıdaki bulgular
ortaya çıkarsa, katılım ve refakat yasağı geçerlidir:
» yüksek ateş (37.5°C’den yüksek)
Sevgili Ebeveynler: Hangi yöntemle ve hangi cihazla yaptığınız ölçüme
göre
ateş ölçümünün doğru uygulanmasına
dikkat edin.
» Yeni ortaya çıkan ve kronik sebebi olmayan öksürük ve /veya boğaz
ağrısı.
» Baş ağrısı
» Mide-bağırsak şikayetleri, yani kusma ve ishal
» Koku/tat duyusunun kaybı

Ebeveynler, çocuklarının durumuna göre, aile hekimi veya çocuk
doktoruyla iletişime geçip geçmeyeceklerine karar verirler.
Benzer bulgulara sahip bilinen kronik hastalıklarda bir doktor raporu
tavsiye edilir!

Orta dereceli okullara yeniden kabul ve refakat durumunda davranış
Bir hekimle iletişime geçilmediyse, çocuk veya genç okula gitmeden önce
en az 48 saat bulgusuz olmalı ve genel durumu yeniden iyi olmalıdır.
Bu bağlamda 48 saatten sonra ebeveynler için aşağıdaki kural kabul
görmüştür: "Çocuğum dünkü haliyle okula gidebilirdiyse, yarın da gidebilir".
Ebeveynler hekimden danışmanlık alırlarsa, Korona virüsü tespiti için
SARSCoV-2 testi uygulanmasına tedavi eden hekim karar verir. Test
uygulanmazsa, tekrar kabul için yukarıda bahsedilen şartlar (en az 48 saat
bulgusuz ve tekrar iyi genel durum) ya da hekimin bireysel talimatları
geçerlidir.
Bir PCR testi uygulanırsa, test sonucu bildirilinceye kadar çocuklar ve
gençler evde kalırlar.

Eğer test sonucu negatif ise, yeniden kabul için yine yukarıdaki şartlar
(en az 48 saat bulgusuzluk ve yeniden iyi genel durum) ya da hekimin
bireysel talimatları geçerlidir.
Eğer test sonucu pozitif ise aşağıdaki kural geçerlidir: Çocuğun veya
gencin ne zaman tekrar okula gidebileceğine ya da karantinanın sona
ereceğine Sağlık Müdürlüğü karar verir. Çocuk veya genç, en az 48
saat bulgusuz olmalıdır ve bulguların başlamasından en erken 10 gün
sonra okula başlayabilir.
Genel olarak şu kural geçerlidir:
Okula tekrar kabul için negatif test sonucu ve hekim raporu gerekli
değildir.

Diğer uyarılar
Sağlıklı kardeşler, Sağlık Müdürlüğü tarafından bir karantinayla yükümlü
kılınmadıkça, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın kurumlara
gidebilirler.
Atlatılan bir korona enfeksiyonundan sonra 28 gün ila azami 6 ay
arasındaki süre içindeki hafif öksürük halinde kurumlara ve okullara gidiş,
tedavinin tamamlandığına dair bir belgenin sunulmasıyla mümkündür.
Yetkili Sağlık Müdürlüğünün talimatları ve kuralları, öncelikli olarak
dikkate alınmalıdır.
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Epidemiyolojik duruma ya da yeni bilimsel bilgilere göre, kuralların
uyarlanması her zaman gerekli olabilir. Bu kurallar, Hür ve Hansa Şehri
Hamburg’un 29.6.2021 tarihli güncel durumunu yansıtmaktadır.

