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Răceală sau COVID-19?
Indicații pentru suspiciunea de Covid-19 pentru toate grădinițele
de stat și private, școli, crește, părinți și medici pediatri din
orașul Offenbach*
REGULI ACTUALE
Conform celui de-al doilea regulament Corona din Hessen, grădinițele, creșele
și școlile nu trebuie frecventate dacă copilul sau aparținătorul aceleiași
gospodării (frați) prezintă simptome de boală pentru COVID-19. În continuare
cuvântul ”grădiniță” va avea aceeași semnificație cu creșele și școlile.
CARE SUNT SIMPTOMELE DE BOALĂ PENTRU COVID-19?
Din păcate în cazul Covid-19 nu există simptome sigure și clare de boală, la
început este la fel ca și în cazul altor răceli.
În cadrul unei ședințe cu reprezentanții medicilor pediatri din Offenbach din
data de 10.07.2020 s-au stabilit următoarele după consultarea direcției
sanitare:
PĂRINȚII TREBUIE SĂ IA ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE ÎN CAZUL SIMPTOMELOR
UȘOARE ȘI A TEMPERATURII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE

În cazul copiilor bolnavi și cu simptome de boală părinții trebuie să măsoare
temperatura dimineața cu un termometru rectal. (termometrul poate fi
achiziționat de ex. de la DM, Rossmann sau de la farmacie.)


Temperatura „normală“ a corpului se află între 36,2 și 37,7°C măsurată
rectal. Copii fără simptome de boală cu temperatură „normală“ pot merge
la grădiniță sau școală.



Temperatura „ușor ridicată“ a corpului este între 37,8 și 38,4°C măsurată
rectal. Copii cu o temperatură „ușor ridicată“ și fără alte simptome de boală
trebuie să rămână acasă sub observație 24 de ore. La revenirea la
temperatura normală până a doua zi sau dacă nu există simptome de
boală copilul poate merge mai departe la grădiniță fără a prezenta o
adeverință medicală. Chiar și copii cu o temperatură „ușor crescută“ care
tușesc sau au diaree trebuie să rămână acasă sub observație 24 de ore.

După revenirea la temperatura „normală“ și dispariția simptomelor de boală
până în ziua următoare copii pot merge din nou la grădiniță sau la școală fără
a prezenta o adeverință medicală.
Dacă simptomele de boală sau temperatura persistă, contactați medicul de
familie sau medicul pediatru. După ce copilul se însănătoșește, trebuie să
prezentați o adeverință medicală înainte de a veni la grădiniță sau la școală.

Magistratul orașului Offenbach | Direcția de sănătate |
Berliner Straße 60 | D-63065 Offenbach am Main | hit.gesundheitsamt@offenbach.de

Versiunea: 18.08.2020
Pagina 1din 2

ÎN CAZ DE FEBRĂ PĂRINȚII TREBUIE SĂ IA ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE


Febra este definită ca fiind temperatura corporală mai ridicată de 38,5 grade
măsurată rectal. Copii cu febră și fără alte simptome de boală trebuie să rămână
acasă sub observație – după caz trebuie contactat medicul de familie sau
medicul pediatru.



În cazul revenirii la temperatura normală până în ziua următoare și fără
simptome de boală copilul are voie să meargă la grădiniță sau școală fără a
prezenta o adeverință medicală.



Dacă apar alte simptome de boală și / sau febra persistă, contactați medicul de
familie/pediatrul. Trebuie prezentată o adeverință medicală înainte de a reveni la
grădiniță sau la școală.

EXCEPȚII SPECIALE
Dacă copilul este ușor răcit și nu prezintă alte simptome (fără febră, fără dureri),
copilul poate continua să meargă la grădiniță, scoală fără a trebui să prezinte un
certificat medical.
ACEST LUCRU ESTE VALABIL PENTRU FRAȚII SĂNĂTOȘI
În cazurile descrise mai sus în care un medic sau un pediatru trebuie să consulte
copilul bolnav și acesta trebuie să prezinte o adeverință medicală, fratele sănătos
care locuiește în aceeași gospodărie trebuie să rămână acasă conform celui de-al
doilea regulament din Hessen privind Corona.

 În cazuri individuale direcția de sănătate poate face precizări de excepție.
INDICAȚII PENTRU INSTITUȚII ȘI MEDICI
S-a discutat cu reprezentanții medicilor pediatri din Offenbach că se recomandă
emiterea generoasă a unei „Adeverințe medicale pentru concediul medical în cazul
îmbolnăvirii copilului” de către direcția sanitară. Certificatele medicale emise de
medici și pediatri trebuie acceptate de către instituții.
INDICAȚII PENTRU INSTITUȚII
Măsurarea regulată a temperaturii la intrarea în instituții nu este recomandată de
direcția sanitară sau de reprezentanții medicilor pediatrii.
Măsurarea temperaturii termometrele de frunte nu este precisă și nu corespunde
temperaturii rectale. Termometrele de frunte nu sunt recomandate pentru includerea
sau excluderea copiilor într-o instituție școlară.

www.offenbach.de/corona
*O adaptare a regulilor poate fi oricând necesară în funcție de situația epidemiologică resp. de noile cunoștințe științifice
Broșura descrie situația din 12 august 2020 din Offenbach.
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