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Folheto informativo da Conferência das Direções Gerais das Escolas Elementares na Suiça-alemã (DVK), auxílio para orientação

Como proceder em caso de sintomas de doença e de resfriado nas crianças
no Simrdim de Infância e na Escola Primária (1° e 2° ciclo)
Advertência e recomendações para os pais
Quando é que o seu filho deve ficar em casa?
Caso apresente pelo menos um dos seguintes sintomas.
Sintomas de uma doença crónica conhecida não são relevantes na avaliação.
Ligeiro resfriado com nariz
pingando e/ou dor de garganta com/sem tosse ligeira,
sem febre

Febre

Tosse forte
Se não for causada por
doença crónica, por ex. asma

Além disso seu filho está
bem

Apesar disso seu filho está bem

Febre
acima de 38.5 graus

Seu filho não está bem

Sim

Seu filho fica em casa
Avisar a professora / o professor da turma!

Não

Seu filho queixa-se de algo mais na saúde?
– Queixas gastrointestinais
– Dores de cabeça
– Dores no corpo
– Perda do sentido do paladar e do olfato

Há uma melhoria significativa
no espaço de três dias?

Não

Sim

Sim

Contacte a médica/o médico do seu
filho. A médica/o médico decidirá como
proceder, entre outras coisas, se é
preciso fazer um teste, ou se a criança
pode voltar para a escola.
Caso seja feito o teste
Entre o teste e a comunicação do resultado, a criança não pode frequentar a
escola! Informar sem falta o/a
professor/a da turma!

Seu filho não tem febre pelo
menos durante 24 horas ?

negativo

O resultado do teste é …
positivo

Sim

Outros passos de acordo com as instruções de rastreamento de contactos
(Contact Tracing), assistência pela médica
/ pelo médico da criança. A criança fica
em casa.

Após terminar o isolamento

Se uma criança apresentar sintomas que possam indicar COVID-19 e tenha tido contacto próximo com um criança >12 anos sintomática, ou com
um adulto sintomático, então essa pessoa deverá ser testada. Caso o teste da pessoa de contacto for positivo, a criança sintomática também
deverá ser testada.
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O seu filho pode frequentar a escola

