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Do
opiekunów prawnych

Schaffhausen, 4. września 2020
Okres jesienno-zimowy  postępowanie przy „zwykłych” przeziębieniach i w razie
typowych objawów Koronawirusa

Szanowni opiekunowie prawni
W nadchodzącym okresem jesienno-zimowym i spadkiem temperatury pojawiają się u dzieci i
osób dorosłych wzmożone przeziębienia. Szczególnie w dobie pandemii Koronawirusa
odróżnienie zwykłego przeziębienia od choroby wirusowej może stanowić trudność i być
problematyczne. W razie wystąpienia objawów chorobowych obowiązują następujące zasady
postępowania wytyczone przez Ministerstwo Zdrowia:
1. Dzieci i młodzież z kaszlem i katarem a szczególnie z towarzyszącą gorączką ( od 38,3°C)
muszą pozostać w domu i mogą dopiero dołączyć na zajęcia szkolne jeśli objawy choroby
ustąpią przez 24 godziny. Łagodne zakatarzenie nie zalicza się jeszcze do ostrego infektu
dróg oddechowych. Istotne jest, czy objawy choroby nasiliły się w przeciągu ostatnich dni.
Nie dotyczy to dzieci z alergicznym katarem siennym lub chroniczną astmą zaświadczoną
wcześniej atestem przez lekarza.
2. Jeśli u dzieci i młodzieży występują dodatkowe dolegliwości takie jak: ból gardła, krótki
oddech w towarzystwie gorączki lub bez, poczucie rozpalenia i bóle mięśni, nagła utrata
węchu i/lub smaku, wtedy dzieci nie mogą opuszczać domu i muszą pozostać w izolacji.
Rodzice zobowiązani są do skontaktowania się z lekarzem dziecięcym lub domowym albo
z Corona-Hotline w celu ustalenia dalszego postępowania. Ministerstwo Zdrowia na dzień
dzisiejszy nie przewiduje testów na Koronawirusa dla dzieci poniżej 12-tego roku życia.
Uczennice i uczniowie, u których w szkole nauczyciel stwierdzi wyraźne symptomy
chorobowe (za wyjątkiem lekkich objawów przeziębienia!) będą wysłane do domu i
muszą zostać przez rodzica możliwie szybko odebrane (aby uniknąć publicznych środków
transportu), w przypadku dzieci szczebla podstawowego do i z 2 klasą włącznie i tylko za

uprzednim powiadomieniem i uzgodnieniem z opiekunem. Obowiązuje zgłoszenie choroby
lekarzowi domowemu lub specjaliście.
Zdajemy sobie sprawę i jesteśmy świadomi faktu, że sprawa przeziębienia jest obecnie
kwestią trudną do rozstrzygnięcia. Dlatego drodzy opiekunowie jesteśmy bardzo uzależnieni
od Państwa szczerej współpracy z naszą instytucją. Prosimy o krytyczną ocenę stanu zdrowia
Waszego dziecka i rozważną decyzję, czy dziecko może pójść do szkoły czy nie. Szkoły liczą
na sumienną kooperację z opiekunami prawnymi dzieci. Do codzienności życia szkolnego
będzie należała obecność uczniów z lekkimi objawami przeziębienia, co będzie możliwe
jedynie przy zachowaniu powyższych zasad oceny stanu zdrowia dzieci przez opiekunów oraz
równoczesnym przestrzeganiu zasad higieny.
Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do Corona-Hotline:
Tel.: +41 52 632 70 01; E-Mail: corona@sh.ch
Czynny: codziennie od 08:00 do 18:00
Informacje aktualizowane na bieżąco dostępne są na stronach: Webseite des
Gesundheitsamts oraz Webseite Coronavirus und Schule .
Dla dobra Waszych dzieci i całej szkoły prosimy Państwa o sumienne przestrzeganie
powyższych zasad postępowania. Dziękujemy serdecznie za współpracę i życzymy Państwu i
całej rodzinie dużo zdrowia.
Serdeczne pozdrowienia
Oddział szczebli podstawowych
Primar- und
Sekundarstufe I

Ruth Marxer, kierowniczka

