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Çocuğun eğitiminden
sorumlu velilere

Schaffhausen, 4 Eylül 2020
Sonbahar ve kış zamanı "normal" soğuk algınlığı ve koronavirüsün tipik
semptomlarında nasıl davranılmalı
Sevgili çocuğun eğitiminden sorumlu veliler

Sonbahar ve kış yaklaşıp sıcaklıklar düştüğünde, çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın soğuk
algınlığı artar. Özellikle koronavirüs zamanlarında, soğuk algınlığı ile virüsü ayırt etmek her
zaman kolay değildir. Sağlık departmanına göre, aşağıdaki prosedürleri takip etmek
zorunludur:

1.

Öksürüğü ve burun akıntısı olan ve özellikle ateşi olan çocuklar ve gençler
(karşılaştırmalı değerlendirme: 38.3 ° C'den itibaren) evde kalmalı ve 24 saat boyunca
semptomsuz iseler tekrar okula dönmelerine izin verilmektedir.
Basit bir soğuk algınlığı henüz akut solunum yolu enfeksiyonu olarak
değerlendirilmemektedir. Belirleyici olan, önceki günlerde hastalığın belirti veya
semptomlarının artıp artmamasıdır. Kronik astımı veya alerjisi olan çocuklar hariçtir.
Bu, tedavi eden doktor tarafından önceden bildirilmeli ve onaylanmalıdır.

2. Çocuklar veya gençler bunlara ek olarak ayrıca boğaz ağrısı, ateşli veya ateşsiz nefes
darlığı, ateş hissi veya kas ağrısı ve / veya koku ve / veya tat alma duyusunda ani
kayıp gibi belirtiler gösteriyorsa, evde izolasyonda kalmalıdırlar.
Ebeveynler, nasıl ilerleyeceklerini belirlemek için tedaviyi yapan çocuk doktoru, aile
doktoru veya Corona yardım hattıyla iletişime geçer. Sağlık departmanına göre, güncel
olarak 12 yaşın altındaki çocukların korona testleri görüntülenmiyor.
Okulda hastalık belirtileri gösteren öğrenciler (basit soğuk algınlığı semptomları sayılmaz!)
Öğretmen tarafından eve gönderilecektir (2. ilk sınıfa kadar olan çocuklar için ancak
ebeveynleri ile görüştükten sonra) veya mümkünse en kısa sürede bir ebeveyn tarafından

okuldan alınmalı, eve getirilmeli (toplu taşıma araçlarından kullanılmamalı) ve tedaviyi yapan
çocuk doktoruna veya aile doktoruna bildirilmelidir.
Soğuk algını sorusunu cevaplamanın kolay olmadığının farkındayız. Bu nedenle, özellikle size,
güveniyoruz sevgili çocuğun eğitiminden sorumlu veliler. Çocuğunuzun sağlık durumu
hakkında eleştirel bir değerlendirme yapın ve okula gidip gidemeyeceğini tartın. Okullar, sizinle
güvene dayalı bir işbirliğine tabidir. Hafif soğuk algınlığı olan çocukların da okula gitmesi
günlük okul hayatının bir parçası olacak. Bu, yukarıda belirtilen semptomların kritik bir
incelemesinden sonra ve hijyen önlemlerine uygun olarak mümkün olmalıdır.
Sorularınız için kantonun korona yardım hattını kullanabilirsiniz:
Tel .: +41 52 632 70 01; E-posta: corona@sh.ch
Çalışma saatleri: Her gün 08:00 - 18:00 arası
Sürekli güncellenen bilgileri sağlık departmanının web sitesinde ve Koronavirüs ve Okul web
sitesinde bulabilirsiniz.
Lütfen çocuğunuzun ve tüm okulun yararı için bu davranış kurallarına uyun. İşbirliğiniz için
teşekkür eder, size ve ailenize sağlık dileriz.
Saygılarımla
İlköğretim ve Ortaokul 1
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