Do rodziców uczennic i uczniów,
które uznane są jako osoby
bezpośredniego kontaktu

Co warto wiedzieć rodzicom dzieci, które miały bezpośredni kontakt z osoba pozytywnie na SARSCoV-2 przetestowaną oraz na temat zasad kwarantanny i osób bezpośredniego kontaktu.

Drodzy Rodzice osób bezpośredniego kontaktu,
pandemia koronawirusa wymaga od obywatelek i obywateli dużo elastyczności i współpracy.
Doświadczenia ostatnich tygodni pokazały ze powtarzają się pytania w związku z obecnością w szkole
osoby z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2.
Otrzymujecie tutaj informacje, ponieważ wasze dziecko, aktualnie jako osoba bezpośredniego
kontaktu, miała styczność z osoba zarażoną i dlatego podlega kwarantannie.
Ten fakt jest przez urząd zdrowia (Gesundheitsamt) stwierdzony i poprzez kierownictwo szkoły i
nauczyciela ustnie Wam przekazany.
Pisemne powiadomienie od urzędu zdrowia będzie Wam droga pocztowa przesłane.
Kwarantanna oznacza dla dziecka, że do określonej daty nie jest możliwe kontaktowanie się z innymi
rodzinami oraz członkami wspólnot mieszkaniowych. Oznacza również zakaz opuszczania domu.
W wypadku małych dzieci zalecana jest obecność jednego z rodziców lub opiekuna.
Informacje o opiece w warunkach kwarantanny nad dziećmi i związanych z tym utrata dochodów,
znajdują się na stornie Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL):
https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=50644
Ogólne uwagi na temat domowej kwarantanny znajdują się na stronie internetowej Robert KochInstitut:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html
W czasie kwarantanny proszę prowadzić dziennik zdrowia dla Waszego dziecka. Obserwujcie dziecko
i pytajcie się czy występują dolegliwości jak n.p.: objawy przeziębienia, rozwolnienie lub bol głowy.
Dodatkowo sprawdzajcie codziennie rano i wieczorem temperaturę, możliwie o tej samej porze dnia i
notujcie te dane w dzienniku. W wypadku wystąpienia oznak zachorowania proszę niezwłocznie
zameldować urzędowi zdrowia (Gesundheitsamt) podając nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres,
numer telefonu, rodzaj i rozmiar dolegliwości oraz szkole i klasę do której dziecko uczęszcza.
Proszę przesłać te dane na skrzynkę pocztowa urzędu zdrowia: testanfrage@kreis-lippe.de
Jeżeli uznamy za konieczne przeprowadzenie testu, to zgłoszą się do Was koledzy z centrum testu.
Ponieważ Wasze dziecko w tym czasie przeważnie jest już w kwarantannie, proszę uważać by ono, w
drodze do testowania dotarło bezpośrednio do wyznaczonego miejsca i wróciło do domu najkrótszą
droga bez zatrzymywania się gdziekolwiek.

Uwagi do testowania:








proszę przybyć punktualnie w wyznaczonym terminie zwracając uwagę na utrzymanie
odstępu, by uniknąć tworzenia się większej grupy osób
nie idźcie pieszo oraz nie korzystajcie z środków komunikacji miejskiej
jeśli nie posiadacie własnego auta proszę nas poinformować
podczas jazdy wszystkie osoby z wyjątkiem kierowcy musza nosić maskę zakrywająca usta i
nos. Maska będzie zdjęta na krótko w czasie pobierania mazu
na jedna godzinę przed pobraniem mazu zabrania się jeść, pic, żuć gumę, ssać cukierki,
palic papierosy itp.
nieletnie osoby musza być w towarzystwie osoby uprawnionej do opieki lub przedłożyć
zgodę pisemna osoby wychowującej
jeżeli wymaz na miejsce w centrum testu prosimy nie wysadzać z auta

Według paragrafu §25 Absatz 3 prawa dotyczącego ochrony przed infekcjami, nie ma możliwości
odmowy pobrania mazu. W wypadku pozytywnych wyników testu będzie telefoniczne
powiadomienie przez urząd zdrowia. Natomiast w razie wyniku ujemnego nie będzie powiadomienia
ze względu przeciążenia pracą. O innych możliwościach dowiedzenia się o wyniku testu, można się
informować przy pobieraniu testu.
Nawet w wypadku negatywnego testu istnieje obowiązek przestrzegania zasad kwarantanny aż do
wyznaczonego terminu.
Ostrzegamy, że niedotrzymywanie zasad kwarantanny może grozić grzywnami nałożonymi przez
Ordnungsamt.
Często członkowie rodzin i wspólnot rodzinnych są niepewni, że jako osoby, które miały kontakt już
zarażonymi, nie wiedzą jak się mają zachować. Zaleca się stanowczą izolacje od osoby będącej w
kwarantannie, oraz pozostałych członków rodzinny (przy małych dzieciach najlepiej wraz z jednym z
rodziców).
Zasadą jest, że osoby kontaktowe, które miały kontakt z dalszymi osobami kontaktowymi nie będą
testowane, dopóki te pierwsze nie otrzymają wyniku testu i mogą bez ograniczeń się poruszać i
działać. Dotyczy to również osób, które pracują w zawodach o znaczeniu systemowym oraz
wrażliwych dziedzinach działalności. Tutaj jest możliwe osobne uzgodnienie z pracodawca, które nie
leży w kompetencji urzędu zdrowia.
Tymi uwagami mamy nadzieje, że wyjaśniliśmy Wam z góry część ewentualnych pytań.
Życzymy skutecznego przetrzymania pandemii i dużo zdrowia!
Wasz urząd zdrowia (Gesundheitsamt)

- 1 załącznik pod tytułem „Rady dla rodziców, których dzieci wykazują symptomy choroby”

