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Koronavírus információ covid-19, Hörby óvodái

A fertőzés terjedésének csökkentése érdekében, gyerekeknek, diákoknak, szülöknek és személyzetnek,
figyelmesnek kell lennie a tünetekre, amelyek a covid-19-cel jelentkeznek.Ez vonatkozik enyhe 
tünetekre, mint például torokfájás, orrfolyás, hányinger és fejfájás, de más tünetekre is, például izom- 
és ízületi fájdalom, láz, köhögés és nehéz légzés.
A tevékenységeket, a lehetséges mértékben, adaptálják a fertőzés terjedésének csökkentésére, vagyis, 
hogy az óvodai és az iskola utáni központok, amennyire csak lehetséges, szabadtéri oktatást 
folytatnak. A szülöknek ez azt jelenti, hogy a gyerek leadása és felvétele a szabadban történik.

Az óvodai gyerekek és a szmélyzet növekvő hiányzása után szükségünk van a segítségedre, hogy 
óvodáinkat nyitva tartsuk. Ezt azért, hogy a társadalmilag fontos funkciók folytatódhassanak.Ennek 
hátterében bizonyos eltérések vannak attól, amit a közegészségügyi hatóság javasol, az alábbiakban 
olvashatja az eltérő irányelveket.

Azoknak a gyerekeknek, akiknek a fentiek szerint tünetei vannak, otthon kell maradniuk, amíg rosszul
érzik magukat. Várjon legalább 2 napot a gyereke felépülése után, mielőtt az óvodába visszatérhet. 
Regisztrálja idejében egészséges gyerekét, a tervezett óvodai kezdés előtt.

Olyan gyerekek, akiknek nincsenek tüneteik (láz, köhögés, légzési zavar, torokfájás, fejfájás, 
izomfájdalom, ízületi fájdalom és orrfolyás) és közeli hozzátartozói tünetmentesek, óvodába kell 
menniük, mint általában.

Ha egy gyerek megbetegszik az iskolai nap folyamán, a gyereknek/diáknak a lehető leghamarabb 
haza kell mennie.A személyzet azonnal felveszi a kapcsolatot a szülővel és felméri,  hogyha a gyerek 
egyedül hazamehet-e vagy sem, vagy pedig vár a szülőre egy elkülönített szobában.

 Általános tanácsok és személyes felelőség
Azok a gyerekek, akik testvéreikkel vagy más beteg családtagjaikkal együtt tartozkodnak, nem 
járhatnak óvodába. Otthon, ahol valaki beteg, nagyon fontos figyelmes lenni a család többi tagjaira, a 
tünetekre.

A covid – 19 elleni általános megelőző intézkedés az arc vagy a szem érintkezésének elkerülése. 
Kerülje a közeli érintkezést beteg emberekkel. Gyakran mosson kezet szappannal és meleg vízzel. 
Kézi alkohol akkor választható, ha a kézmosás nem áll rendelkezésére. A fertőzés elterjedése és a 
kezek szennyeződése megakadályozható ha a hónajba köhögünk vagy tüsszentünk vagy 
papírzsebkendőbe.

Kérdések  a  Covid-19-ről.
Ha a diákok vagy szülők aggodnak egy adott iskola helyzetével kapcsolatban vagy kérdések merülnek 
fel, akkor vegyék fel a kapcsolatot az óvodával/iskolával, a rendszeres kapcsolatfelvételi útvonalon.

Ha kérdéseket szeretne feltenni a covid-19-cel kapcsolatban, felhívhatja a nemzeti információs számot
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További információ itt található: www.hörby.se 
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