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Mënyra e veprimit në rast të simptomave të sëmundjes apo të ftohjes te fëmijet e
kopshtit apo të shkollës fillore (Cikli 1 dhe 2)*
Udhëzime dhe rekomandime për prindërit
Më: 09.10.2020
Në çfarë rasti fëmija Juaj duhet të qëndroj në shtëpi?
Nësë ka të paktën njërën prej simptomave të shkruara me të kuqe.
Simtomat e sëmundjeve kronike nuk konsiderohen për të vlersuar shëndetin e tij.
Rrufë (shkuarje hundësh,
tështima) dhe/apo dhimbje
fyti me/pa kollë të lehtë dhe
pa temperaturë

Temperaturë
Mbi 38.5°C

Kollë e fortë
Nëse nuk ështe e lidhur me
një sëmundje kronike (për
shëmbull : azma)

Përndryshe fëmija Juaj
ndjehet mirë

Përndryshe fëmija Juaj ndjehet mirë

Humbje të shijes/ose të
nuhatjes
Nëse humbja nuk është e
lidhur me një rrufë
Fëmija Juaj nuk ndihet mirë

PO
Fëmija Juaj duhet të qëndroj në shtëpi
Informoni shkollën / mësuesen

JO

–
–
–
–
–

Fëmija Juaj, ka simptoma?
Shqetësime gastrike (stomakut) dhe zorrëve
Dhimbje koke
Dhimbje gjymëtyrësh/
Humbje të shijes dhe/ose të nuhatjes

Gjendja e fëmijes tuaj është
përmirësuar totalisht në tre ditët
në vijim ?

JO

PO

PO

Kontaktoni mjeken/mjekun e fëmijës
që do marrë vendimin nëse një test
duhet bërë dhe nëse fëmija juaj mund të
kthehet në shkollë apo jo

Nësë testi është kryer
Fëmija Juaj duhet të qëndroj në shtëpi
jusqu’à l’obtention des résultats du test.

Simptomat e fëmijës Tuaj janë
më të pakta apo janë zhdukur
gati në 24 orët e ardhshme

Negativ

Rezultati i testit është :
positiv

PO

Ndiqni udhëzimet e autoriteteve de l’autorité që
merren me gjurmimin e kontakteve nën mbykqyrjen e
mjekëve të familjes.
Fëmija Juaj duhet të qendroj në shtëpi përgjatë 10
ditëve (i izoluar)
Simptomat e fëmijës tuaj janë më të pakta apo janë
zhdukur totalisht në 48 orët në vijim
Fëmija juaj mund të shkoj në shkollë

Nëse një fëmijë që paraqet simptoma të COVID-19 ka pasur kontakt të afërt me një person simpotmatikë (fëmijë >12 vjeç ose me një të rritur), personi i
kontaktuar duhet gjithashtu të testohet. Nëse testi i personit të kontaktuar është pozitiv, fëmija juaj duhet të qëndroj gjithashtu në shtëpi. *Burimi i
informacionit : Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) vom 28.9.2020 «Vorgehen bei Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern in Kindergarten und Primarschule (Zyklus 1 und 2)» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit

