ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ
СРПСКИ/SERBISCH

Прехлада или COVID-19?
Информације за све градске и изванградске вртиће, школе,
дадиље, родитеље и педијатре у граду Офенбаху код сумње у
Covid-19*
АКТУАЛНА ПРАВИЛА
Према 2. Хесишком правилнику о корони, целодневни вртићи, дадиље и
школе не смеју се посећивати уколико дете или чланови истог
домаћинства (браће и сестре) показују симптоме оболења од COVID-19.
У наставку ће употреба речи „целодневни вртић“ имати исто значење као
и речи дадиље и школе.
КОЈИ СУ СИМПТОМИ БОЛЕСТИ COVID-19?
Нажалост, код Covid-19 нема поузданих и јасних знакова болести, у
почетку је слична другим прехладама.
На састанку с представницима педијатара у Офенбаху 10.07.2020. године
уз консултацију с Градским заводом за здравство утврђено је:
РОДИТЕЉИ МОРАЈУ ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ НА СЛЕДЕЋЕ У СЛУЧАЈУ БЛАГИХ
СИМПТОМА И ТЕМПЕРАТУРЕ

Градски завод за здравство

Код болесне и болежљиве деце родитељи би требали ујутро да измере
температуру термометром ректално. (Термометар можете да купите нпр.
у дрогеријама DM, Rossmann или у апотеци.)


"Нормална" телесна температура дефинише се од 36,2 до 37,7°C
измерена ректално. Деци без симптома болести са "нормалном"
температуром допуштено је да иду у вртић.



"Благо повишена" телесна температура дефинише се од 37,8 до
38,4°C измерена ректално. Деца са „благо повишеном“ температуром
и без додатних симптома болести треба да остану код куће под
надзором 24 часа. Уколико се температура следећег дана врати на
нормалу и нема додатних знакова болести, дете може поново да иде у
вртић и не мора се поднети лекарско уверење. Такође и деца са „мало
повишеном“ температуром, која кашљу или имају пролив, треба да
остану код куће под надзором 24 часа.

Уколико се температура врати на "нормалну" и до наредног дана нема
додатних знакова болести, дете може поново да иде у вртић и не мора се
поднети лекарско уверење.
Ако и даље трају симптоми болести или грозница, обратите се свом
породичном лекару или педијатру. Када дете оздрави, морате пре посете
вртићу поднети лекарско уверење.
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У СЛУЧАЈУ ГРОЗНИЦЕ РОДИТЕЉИ МОРАЈУ ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА СЛЕДЕЋЕ


Грозницом се дефинише телесна температура виша од 38,5 степени
Целзијуса измерена ректално. Деца са грозницом и без додатних симптома
болести треба да остану код куће под надзором 48 часова - по потреби,
треба назвати породичног лекара или педијатра.



Уколико се температура у року од два дана дана врати на нормалу и нема
додатних знакова болести, дете може поново да иде у вртић и не мора се
поднети лекарско уверење.



Ако се појаве додатни симптоми болести и / или грозница се настави,
обратите се свом породичном лекару или педијатру. Пре посете вртићу
мора се поднети лекарско уверење.

ПОСЕБНИ ИЗУЗЕТАК
Ако детету само мало цури нос и иначе је потпуно без симптома (нема
грознице, нема болова), може наставити да иде у вртић и не мора се поднети
лекарско уверење.
ОВО СЕ ОДНОСИ НА ЗДРАВУ БРАЋЕ И СЕСТРЕ
У горе описаним случајевима, у којима лекар или педијатар треба да прегледа
болесно дете, а лекарска се потврда треба поднети пре посете вртићу,
обавезно је да, сходно 2. Хесишком правилнику о корони, здрав брат или
сестра, који живе у истом домаћинству, такође остану код куће.

 Завод за здравство може у појединим случајевима да одреди и друге захтеве.
НАПОМЕНЕ ЗА УСТАНОВЕ И ЛЕКАРЕ
С представницима педијатара у Офенбаху договорено је да ће Градски завод
за здравство препоручити великодушно издавање „лекарског уверења за
примање болесничке накнаде у случају болести детета“. Уверења лекара и
педијатара треба да буду прихваћене од стране установа.
НАПОМЕНЕ ЗА УСТАНОВЕ
Градски завод за здравство и представници педијатара не препоручују редовна
мерења температуре приликом уласка у установе.
Мерења температуре термометрима на челу су нетачна и често не одговарају
стварној температури ректално. Из тог разлога су термометри за чело
неприкладни за примање или искључење деце у некој од установа.

www.offenbach.de/corona
*Усклађивање прописа може да буде потребно у сваком тренутку, зависно од
епидемилошке ситуације или нових научних сазнања.
Информативни лист описује статус од 12. августа 2020. године у Офенбаху.
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