Príručka pre rodičov v súvislosti s Covid-19
Čo mám urobiť?
Neposielajte svoje dieťa do školy, ak nastane ktorákoľvek z
nasledujúcich situácií.
Ak má vaše dieťa:
 teplotu 38 ºC alebo viac
 akékoľvek iné bežné príznaky koronavírusu, napr. nový kašeľ, stratu
chuti alebo čuchu alebo ich zmenu, dychovú nedostatočnosť
 ak bolo v blízkom kontakte s osobou, ktorá mala pozitívny výsledok
testu na koronavírus
 bývalo s osobou, ktorá je chorá a môže mať koronavírus
Musíte:
1. Izolujte svoje dieťa. Znamená to, že má zostať doma a čo možno
najviac sa úplne vyhýbať ostatným ľuďom. Vaše dieťa musí odísť z
domu len na absolvovanie testu alebo návštevu všeobecného lekára.
2. Zatelefonujte svojmu všeobecnému lekárovi. Poradí vám, či vaše dieťa
potrebuje test na koronavírus.
3. Každá osoba, s ktorou vaše dieťa býva, musí taktiež obmedziť svoj
pohyb a to aspoň dovtedy, pokiaľ vášmu dieťaťu neurčí všeobecný lekár
diagnózu alebo kým dieťa neobdrží výsledok testu na koronavírus.
Znamená to, že nemôžete ísť do školy, starostlivosti o dieťa alebo do
práce.
4. Príznaky dieťaťa liečte doma.
Ak sa v škole u žiaka objavia príznaky COVID-19, treba dodržať
nasledujúci postup:
 Okamžite treba kontaktovať rodiča/opatrovníka.
 Ihneď treba kontaktovať riaditeľa alebo jeho zástupcu a žiaka treba
odviesť do izolačnej miestnosti po izolačnej trase, pričom treba dodržať
najmenej 2 m odstup od osoby s príznakmi a zabezpečiť, aby ostatní
dodržali aspoň 2 m odstup od žiaka s príznakmi. Ak nie je možné
dodržať vzdialenosť 2 m, zamestnanec starajúci sa o žiaka musí mať
zakrytú tvár alebo nasadené rúško. Rukavice sa nemajú používať,
pretože vírus neprechádza pokožkou.
 Žiak musí mať rúško po celý čas a musí počkať v *izolačnej miestnosti.
 Zatiaľ čo dieťa čaká na odchod domov, musí sa o neho náležite starať
zamestnanec. Ak žiak potrebuje ísť na toaletu, treba ho nasmerovať na
samostatnú toaletu, ktorá sa má po použití zamknúť a vyčistiť. Ak chce
žiak zavolať svojim rodičom, aby získal ich podporu, treba mu to
umožniť. Po opustení izolačného priestoru a toalety sa tieto musia
vyčistiť a kontaktné miesta vydezinfikovať.
*Vyhradeným izolačným priestorom v budove školy je zasadacia miestnosť. Ak sa príznaky COVID-19
objavia u viac ako jednej osoby, učebňa poslúži ako druhá izolačná miestnosť. Vyhradená izolačná
oblasť je za zatvorenými dverami a oddelene od ostatných zamestnancov a žiakov.

Povinnosti rodiča/opatrovníka:
 Rodič/opatrovník zariadi vyzdvihnutie žiaka. Nesmie sa použiť
hromadná doprava.
 Zavolajte všeobecnému lekárovi svojho dieťaťa, povedzte mu o
príznakoch dieťaťa a lekár vám povie, čo treba urobiť.
Ak vám všeobecný lekár neodporučí test
 Vaše dieťa musí zostať doma 48 hodín po ustúpení príznakov.
Ak vám všeobecný lekár odporučí test
 Ak všeobecný lekár dieťaťa vyhodnotí príznaky ako konzistentné s
infekciou Covid-19 a osobu pošle na test, od tohto momentu sa osoba
stáva podozrivým prípadom na Covid-19.
 V tomto čase je nutné, aby všetkých súrodencov vyzdvihol zo školy ich
rodič alebo opatrovník.
Ak vaše dieťa podstúpi test a má pozitívny výsledok
Po potvrdení prípadu sa zdravotnícky úradník priamo spojí so školou, podľa
potreby ju informuje o potvrdenom prípade a vypracuje posúdenie ohrozenia
verejného zdravia, aby stanovil ďalšie kroky a odporúčania.
Ak vaše dieťa podstúpi test a má negatívny výsledok (výsledok
„nezistený“)
Ak test nezistí žiadne dôkazy o prítomnosti vírusu Covid-19, dieťa musí zostať
doma len dovtedy, pokiaľ sa necíti po zdravotnej stránke dostatočne dobre na
návrat do školy (pokiaľ orgán HSE vyslovene nepožiada inak). Pred návratom
do školy musia predovšetkým všetky príznaky vymiznúť na 48 hodín.
Ďalší súrodenci, ktorí nemajú príznaky sa môžu vrátiť do školy hneď, ako rodič,
opatrovník alebo zamestnanec školy obdrží negatívny výsledok testu.

