COVID-19 (koronavírus)
Absencia: Poučenie pre rodičov /
opatrovníkov
Čo robiť ak, …
…moje dieťa
má COVID19
(koronavírus)
symptómy*

…moje dieťa je
pozitívne na
COVID-19
(koronavírus)

Potrebné opatrenia
•

Dieťa by nemalo ísť do školy

•

Dieťa by malo byť testované

•

Celá domácnosť sa musí
izolovať, kým čakajú na
výsledky

•

O výsledkoch okamžite
informovať školu

•
•

Dieťa by nemalo ísť do školy
Dieťa sa má izolovať na
minimálne 10 dní od
prepuknutia symptómov (alebo
odo dňa testovania v prípade
žiadnych symptómov)
O výsledkoch okamžite
informovať školu
Celá domácnosť sa musí
izolovať na 14 dní odo dňa
prepuknutia symptómov (alebo
odo dňa testovania v prípade
žiadnych symptómov) – aj keď
test vyjde negatívny počas
tých 14 dní

…po 10 dňoch v
prípade, že sa vaše
dieťa cíti lepšie a
nemalo teplotu
posledných 48 hodín

•

Dieťa by nemalo ísť do školy

•

Člen domácnosti so
symptómami by sa mal dať
otestovať

•

Celá domácnosť sa musí
izolovať, kým čakajú na
výsledky

…ak výsledky testu
člena domácnosti
vyjdú negatívne a
dieťa nemá COVID19 symptómy

•

O výsledkoch okamžite
informovať školu

•
•

…niekto v
mojej
domácnosti
má symptómy
COVID19 (koronavírus)

Späť do školy…
…ak test dieťaťa
bude negatívny za
predpokladu, že
nemalo teplotu 48
hodín pred návratom
do školy a cíti sa
dobre (alebo odo
dňa testovania v
prípade žiadnych
symptómov)

Do školy sa môžu vrátiť
po 10 dňoch, aj keď ešte
majú kašel alebo stratu
čuchu/chute. Tieto
príznaky môžu pretrvávať
aj niekoľko týždňov po
tom, ako infekcia odíde.

…niekto v
mojej
domácnosti
bol pozitívny
na COVID-19
(koronavírus)

•

Dieťa by nemalo ísť do školy

•

Celá domácnosť sa musí
izolovať na 14 dní odo dňa
prepuknutia symptómov
(alebo odo dňa testovania v
prípade žiadnych
symptómov) – aj keď test
vyjde negatívny počas tých
14 dní

…ak bolo dieťa v
izolácii po dobu 14 dní,
aj v prípade, že test bol
negatívny v tých 14tich
dňoch

Symptómy zahŕňajú vysokú teplotu, neutíchajúci kašeľ, stratu/zmenu chuti
alebo čuchu. 1Viac nájdete na: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/symptoms

Čo robiť ak, …

Potrebné opatrenia

…NHS Test
and Trace
zaznamenalo
blízky
kontakt s
potvrdeným
prípadom
COVID-19
(koronavírus
om)

•

Dieťa by nemalo ísť do školy

•

Dieťa sa izoluje na 14 dní
(podľa odporúčania NHS Test
and Trace) – aj v prípade
negatívneho testu počas
týchto 14tich dní
Zvyšok domácnosti sa nemusí
izolovať, pokiaľ nie sú v
blízkom kontakte

…my / moje
dieťa sme
cestovali a
musíme ísť
do karantény

•

Neberte dieťa na
prázdniny počas
školského roka

•

Keď cestujete, berte do úvahy
rady FCO a karanténu

•

Poskytnite škole informácie
podľa požiadaviek nariadení
týkajúcich sa dochádzky

•

Späť do školy…
…ak bolo dieťa v
izolácii po dobu 14 dní,
aj v prípade, že test bol
negatívny v tých 14tich
dňoch

…ak uplynula 14
denná doba izolácie,
aj keď sú výsledky
testu negatívne

…dostali
sme rady od
zdravotného/
oficiálneho
odborníka, že
dieťa sa
musí
ochraňovať/
strániť
(shielding)
….nie som si
istá, koho
testovať na
COVID -19
(koronavírus)

•

Celá domácnosť sa musí
izolovať na 14 dní - aj v
prípade negatívneho testu
počas týchto 14tich dní

•

Dieťa by nemalo ísť do školy

•

Kontaktujte školu podľa
nariadení pracovníka
zodpovedného za
dochádzku/výchovného tímu

•

Dieťa by sa malo
ochraňovať (strániť) pokiaľ
nie sú opatrenia zrušené

•

Iba ľudia s príznakmi sa
musia testovať

•

Ľudia bez príznakov nemusia
byť testovaní, aj keď sú v
úzkom kontakte s niekým,
komu vyšiel pozitívny test

…ak vás škola /
ostatné agentúry
informujú, že
opatrenia boli
zrušené a vaše dieťa
sa môže znova vrátiť
do školy

…keď sú vyššie
uvedené
podmienky splnené

Ak má niekto z vašej domácnosti príznaky, objednajte si

Version 1.2. Document updated with latest national advice on 17/09/2020

Návrat z krajiny, kde je potrebné
sa izolovať:
•
Dieťa by nemalo ísť do školy

COVID-19 test zdarma na nhs.uk/coronavirus alebo
zavolajte 119
Pre bližšie informácie navštívte gov.uk/backtoschool

