
 

Për të gjithë prindërit, kujdestarët ligjorë dhe përfaqësuesit ligjorë 

 

Fatkeqësisht, për momentin është shumë e zakonshme që fëmijët e sëmurë të ndjekin 
shkollën/kopshtin. Me këtë letër informimi ju informojmë se në cilat raste fëmija juaj nuk lejohet të 
shkojë në shkollë/kopsht: 

Kur fëmija juaj duhet të qëndrojë në shtëpi? 

Fëmija juaj duhet patjetër të qëndrojë në shtëpi nëse ka dalë pozitiv me Covid-19 ose ka pasur 
kontakte me dikë që ka rezultuar pozitiv me Covid-19. Në këtë rast, departamenti i shëndetësisë do 
t'ju informojë saktësisht se çfarë duhet të bëni. Ju duhet të respektoni absolutisht udhëzimet e 
departamentit të shëndetësisë! 

Fëmija juaj gjithashtu duhet të qëndrojë në shtëpi nëse ka ndonjë nga simptomat e mëposhtme: 

− Temperaturë mbi 38,0°C ose 
− Kollë, dhimbje fyti ose 
− Shqetësim i shqisave të nuhatjes dhe shijes 
− Gjithashtu mund të ketë rrufë krahas njërës prej simptomave të përmendura më sipër 

Ju lutemi kontaktoni në telefon me mjekun e familjes ose pediatrin nëse fëmija juaj ka simptoma. 

Nëse ju dhe/ose fëmija juaj keni qenë në një zonë rreziku gjatë 10 ditëve të fundit (shih 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html), ju 
duhet ta raportoni këtë te zyra e rendit publik. Në këtë rast, fëmija juaj duhet të karantinohet për të 
paktën 10 ditë. Kohëzgjatja e karantinës varet nga zona nga keni hyrë. Gjatë karantinës fëmija juaj 
nuk lejohet të dalë nga shtëpia dhe ju nuk keni të drejtë të keni vizitorë. 

Kur fëmija juaj mund të kthehet në shkollë/kopsht? 

Nëse fëmija juaj është në karantinë, ai ose ajo mund të shkojë përsëri në shkollë/kopsht pasi të ketë 
mbaruar periudha e karantinës së specifikuar nga departamenti i shëndetësisë. 

Nëse fëmija juaj shfaq simptoma të sëmundjes por nuk është në karantinë, ai/ajo nuk lejohet të 
kthehet në shkollë/kopsht fëmijësh derisa të mos kenë pasur simptoma për 48 orë. Sidoqoftë, 
parakushti është gjithmonë që të keni folur me mjekun tuaj të familjes ose pediatrin për këtë! 

Nëse simptomat e sëmundjes ndodhin gjatë orarit të shkollës, duhet ta merrni fëmijën tuaj 
menjëherë dhe ta sillni menjëherë në shtëpi. 

 

Ju kërkojmë urgjentisht të respektoni Ligjin për Mbrojtjen nga Infeksionet dhe rregullat aktualisht 
të zbatueshme mbi koronavirusin. Duke vepruar kështu, ju ndihmoni që koronavirusi të mos 
përhapet më tej, që të gjithë të jemi të mbrojtur sa më mirë dhe të qëndrojmë të shëndetshëm. 

Përshëndetje të përzemërta 
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