Kreis Weselin Sağlik Hizmetleri Müdürlügü bilgilendirmesi
Bir kişiye corona virüsü bulaşmış olan bir okula veya
kreşe giden cocukların ebeveynleri için

BILGILENDIRME
Değerli Veliler,

Okulumuzda / Kreşimizde bir korona enfeksiyon vakası meydana gelmiştir.
Endişelenmenizi gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Okulunuzun / Kreşinizin
yönetimi Sağlık Dairesi ile iletişim halinde. Gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Korona virüsü bulaşmış bir kişiyle doğrudan temas halinde, örneğin aynı grubu, sınıfı
veya aynı kursu ziyaret ederken olabileceği gibi, Sağlık Dairesi genellikle karantina,
davranış ve hijyen önlemleri şart koşmaktadır.
Alınacak önlemler, özellikle enfekte olmuş bir kişiyle temasın ne kadar yakın olmuş ve
ne kadar sürmüs olduğuna bağlıdır. Bunu yaparken, Sağlık Dairesi temel olarak
RKI'nin mevcut önerilerini takip eder.
Çocuğunuz belirlenen kriterlere göre kurumda Korona virüsü bulaşmış bir kişi ile yakın
temasta bulunmuşsa enfeksiyon oluşmasi mümkündür.
Çoğu çocuk ve ergende semptomlar zayıftır veya hiç yoktur.
Fakat, daha yaşlı ve bünyesi zayıf insanların fark edilmeden çocuklar aracılığıyla
enfekte olma riski vardır.

Bu gibi durumlarda, Korona virüsü (SARS-CoV-2) için bir swab testi (PCR Testi)
genellikle aşağıda listelenen test yerlerinden birinde gerçekleştirilir.

Bu durumda sağlık departmanı sizinle iletişime geçecek ve gerekli adımlar hakkında
sizi bilgilendirecektir.

Sahip olduğunuz test imkanlari:


Çocuk Doktorları

Lütfen Çocuk Doktorlarızla telefon yoluyla görüşüp bu tür bir testin yapildiğindan emin
olun.


DRK'nın test yerleri (açılış saatleri ile)

Rheinberg: Pazartesi ve Perşembe saat 09.00 ile 12.00 arası.
Adres: Melkweg 3a
Dinslaken: Salı ve Cuma saat 09.00 ile 12.00 arası.
Adres: Heinrich Nottebaum Str. 24

Rheinberg ve Dinslaken'deki test yerleri ancak sadece önceden görüsmeli bir
sekilde ve Sağlık Dairesi ile koordinasyon içinde ziyaret edilebilir.
Sağlık Dairesi tarafından Kurumda yapılan seri test adıyla tanınan uygulama, yalnızca
istisnai durumlarda, ilerleyen enfeksiyon zincirlerini tespit etmek için tıbbi açıdan
gerekliyse gerçekleştirilir.
Çocuğunuz Korona virüsü bulaşmış bir kişiyle yakın teması bulunmadı, ancak
soğuk algınlığı belirtileri gösteriyor?
Bu durumda, lütfen Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Okul ve Eğitim Bakanlığı'nın
ebeveynler için "Çocuğum evde hastalanırsa" bilgilerini dikkate alın. Okullara yönelik
bu talimatlar, kreşler için de geçerlidir.

Konuyla ilgili www.infektionsschutz.de ve www.rki.de adreslerinden daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

Ebeveyn bilgisi - çocuğum evde hastalanırsa
Okula girmeden önce, yani zaten evde, öğrencilerin herhangi bir COVID-19 hastalığı
belirtisi göstermediği açıklığa kavuşturulmalıdır. Semptomlar mevcutsa, bireysel
tıbbi açıklama çok önemlidir ve başlangıçta okula girilmemelidir.
Çocuğun burnu akıyor; başka
semptom yok
Çocuk 24 saat gözlem için evde
kalıyor
Okula haber vermelisiniz!

24 saat sonra
ateş veya
öksürük gibi ek
semptomlar yok

24 saat sonra
ek
semptomlar

Çocuğunuzda şu belirtilerden bir veya daha
fazlası var:
Öksürük, yüksek ateş veya ateş
Nefes darlığı, koku / tat kaybı, boğaz ağrısı
veya baş ağrısı ile birlikte burun akıntısı ve
vücut ağrıları, genel halsizlik
Okula haber verin!

Doktorunuza veya çocuk doktorunuza telefonla ulaşın
veya tıbbi çağrı servisinin numarasını çevirin 116117

Doktor, koronavirüs için bir teste tabi olup olmayacağına karar
verir.

Okula devam
etmesi
mümkün

Test sonucu
negatifse

Test yok:
doktorun
talimatlarını
takip edin

Test sonucu
olumlu ise,
çocuğunuzun
evde kalması
gerekir. Lütfen
sorumlu sağlık
departmanının
talimatlarına
uyunuz.

Bu düzenlemeler, örneğin bireysel vakalarda ebeveynler veya okul tarafından teşhis edilen veya
bilinen bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar için geçerli değildir.
Astım, alerji, saman nezlesi veya nörodermatit.

