БРОШУРА
български/bulgarisch

Хрема или COVID-19?
Указания при подозрение за Covid-19 за всички градски и
извънградски детски градини, училища, детегледачки,
родители и детски лекарки и лекари в град Офенбах*
АКТУАЛНИ ПРАВИЛА
Според 2. на Наредбата на провинция Хесен за Corona, не е позволено
да се посещават детски градини, детегледачки и училища, ако дете или
членове на същото домакинство (братя и сестри) имат признаци на
заболяване за COVID-19. По-долу думата “Детска градина” е с еднакво
значение с детегледачки и училища.
КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ ЗА COVID-19?
За съжаление при COVID-19 няма сигурни и еднозначни признаци на
заболяване, в началото е подобно както при другите простудни
заболявания.
На обсъждане с представители на детските лекари на Офенбах на
10.7.2020 в съгласие с градската здравна служба бе определено
следното:
ПРИ ЛЕКИ СИМПТОМИ И ТЕМПЕРАТУРА РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЪБЛЮДАВАТ
СЛЕДНОТО

Градска здравна служба

При болни и често боледуващи деца родителите да измерват всяка
сутрин в дупето с термометър температурата. (Термометър може да се
купи напр. в DM, Rossmann или в аптеката.)


„Нормалната“ телесна температура определено се измерва от 36,2
до 37,7°C в дупето. Деца без признак на заболяване с “нормална”
температура могат да ходят на детска градина.



„Леко повишена“ телесна температура определено се измерва от
37,8 до 38,4°C в дупето. Деца с “леко повишена” температура и без
други признаци на заболяване трябва да останат 24 часа в къщи под
наблюдение. При връщане към нормална температура до следващия
ден и без други признаци на заболяване детето може отново да ходи
на детска градина, без да е необходимо да представя медицинско
свидетелство. Също деца с “леко повишена” температура, които имат
кашлица или разстройство, трябва да останат 24 часа в къщи под
наблюдение.
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При връщане към “нормална” температура до следващия ден и
намаляване признаците на заболяване до следващия ден децата могат
отново да ходят на детска градина, без да е необходимо да представят
медицинско свидетелство.
Ако признаците на заболяване или температурата останат, се свържете с
личния или детски лекар. Когато детето отново оздравее, преди
посещение на детската градина трябва да представите медицинско
свидетелство.
ПРИ ТЕМПЕРАТУРА РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЪБЛЮДАВАТ ТОВА


Температурата се измерва в дупето определено като телесна температура
по-висока от 38,5 градуса Целзий. Деца с температура и без други
признаци на заболяване трябва да останат 48 часа в къщи под наблюдение
- евентуално трябва да се позвъни на личния или детски лекар.



При връщане към нормална температура до по-следващия ден и без други
признаци на заболяване детето може отново да ходи на детска градина,
без да е необходимо да представя медицинско свидетелство.



Ако се появят допълнителни признаци на заболяване и/или температурата
остане, се свържете с личния/детски лекар. Преди посещението на
детската градина трябва да се представи медицинско свидетелство.

ОСОБЕНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Ако детето има само малко хрема и няма други оплаквания (няма температура,
няма болки), детето може да продължи да ходи на детска градина, без да е
необходимо представянето на медицинско свидетелство.
ТОВА ВАЖИ ЗА ЗДРАВИ БРАТЯ И СЕСТРИ ПРИ ДЕЦАТА
В горе описаните случаи, в които един лекар или детски лекар трябва да
прегледа болното дете и трябва да бъде представено медицинско
свидетелство преди повторното приемане, съгласно 2. на Наредбата на
провинция Хесен за Corona, здравото дете от братята и сестрите, което живее в
същото домакинство, трябва също така да остане в къщи.

 В единични случаи здравната служба може да поставя различни изисквания.
УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИИ И ЛЕКАРИ
С представителите на детските лекари в Офенбах се обсъди, че
великодушното издаване на “Медицинско свидетелство за получаване на
обезщетение за болест при заболяване на дете” се препоръчва от градската
здравна служба. Свидетелствата от лекари и детски лекари трябва се приемат
от институциите.

*Адаптиране на правилата може да е необходимо по всяко време според епидемиологичната ситуация респ.
новите научни достижения. Брошурата описва състоянието от 12 август 2020 в Офенбах
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УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ
Регулярно измерване на температурата при влизане в институциите не се
препоръчва от градската здравна служба и представителите на детските
лекари.
Измерванията на температурата с термометри за челото не са точни и често не
съвпада с действителната температура в дупето. Заради това термометри за
чело не са подходящи за включване или изключване в една институция.

www.offenbach.de/corona
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