
 

Către toți părinții, tutorii și reprezentanții legali 

 

Din păcate, în prezent se întâmplă frecvent ca la școală/grădiniță să vină copii bolnavi. Prin această 
adresă informativă vă aducem la cunoștință care sunt situațiile în care copilul dvs. nu are voie să 
vină la școală/grădiniță. 

Când trebuie să rămână acasă copilul dvs.? 

Copilul dvs. trebuie să rămână obligatoriu acasă dacă a fost testat pozitiv la Covid-19 sau dacă a 
avut contact cu o persoană testată pozitiv la Covid-19. În acest caz, Oficiul de Sănătate 
(Gesundheitsamt) vă va informa cum trebuie să procedați exact. Trebuie obligatoriu să respectați 
indicațiile Oficiului de Sănătate! 

Copilul dvs. trebuie să rămână acasă și dacă prezintă unul dintre următoarele simptome: 

− febră peste 38,0 °C sau 
− tuse, dureri în gât sau 
− tulburări ale mirosului și gustului 
− rinită, dacă există suplimentar și unul dintre simptomele menționate mai sus. 

Vă rugăm să contactați telefonic medicul de familie sau pediatrul, dacă copilul dvs. prezintă 
simptome. 

Informați Oficiul de Ordine Publică, dacă dvs. și/sau copilul dvs. v-ați aflat în ultimele 10 zile într-o 
zonă de risc (vezi 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html). În 
acest caz, copilul dvs. trebuie să stea în carantină minim 10 zile. Durata carantinei depinde de zona 
din care ați sosit. Pe perioada carantinei, copilul dvs. nu are voie să iasă din casă și nu aveți voie să 
primiți vizite. 

Când poate copilul reveni la școală/grădiniță? 

În cazul în care copilul dvs. este în carantină, va putea reveni la școală/grădiniță numai după ce s-a 
scurs perioada de carantină impusă de Oficiul de Sănătate (Gesundheitsamt). 

Dacă cel mic prezintă simptome, însă nu se află în carantină, poate reveni la școală/grădiniță doar 
dacă timp de 48 de ore nu mai are niciun simptom. Condiția este întotdeauna să aveți acordul 
medicului de familie sau al pediatrului! 

În cazul în care copilul dvs. manifestă simptome la școală, trebuie să îl luați imediat de la școală și să 
îl duceți direct acasă, fără alt ocol. 

 

Vă rugăm insistent să respectați Legea privind protecția împotriva bolilor infecțioase (IfSG) și 
regulile actuale împotriva coronavirusului. În acest fel contribuiți și dvs. la stoparea răspândirii 
coronavirusului și ajutați să fim cu toții protejați și sănătoși. 

Cu stimă, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

