Симптоми на заболяването: Може ли
детето ми да отиде на училище?
Ако детето Ви има симптоми на заболяване, моля, незабавно се свържете с Вашето училище, за да съобщите
за болното си дете и да координирате по-нататъшните съвместни действия. Училището ще Ви информира и за
действащите в момента правила за повторното приемане. Моля, не забравяйте, че родителите и училището
имат споделена отговорност да предпазват всички деца, персонала и техните семейства от една инфекция.

ДЕТЕТО МИ ПОКАЗВА СИМПТОМИ ЗА БОЛЕСТИ, ИМА ...
една обикновена инфекция
без значително
влошаване на
благоразположението му,
като хрема или
лека кашлица
(няма температура).

инфекция с подчертано
ниво на заболяването
(напр. кашлица, болки
в гърлото, повишена
температура)

Съзнателен контакт с
потвърден случай?

НЕ*

Детето ми
може да ходи
на училище!
Не са
необходими
отрицателни
доказателства
за вируса и
медицинско
свидетелство.

След 48 часа
без симптоми на болест,
детето ми има
право да отиде
на училище!
Не са необходими отрицателни
доказателства
за вируса и
медицинско
свидетелство.

инфекция с тежки симптоми, напр.

Висока температура (над 38,5 °C)
или болка в
мускулите /
крайниците

постоянна силна
кашлица
(не при хронични
заболявания)

Загуба на
усещане за
мирис или вкус

ДА

На детето ми НЕ е разрешено да ходи на училище!
Ще се свържа с лекар/ка. Той/тя решава дали детето ми
ще бъде тествано за COVID-19.

Моят лекар/ка не прави
тест за COVID-19.

След 48 часа без
симптоми, детето ми
има право да отиде
на училище!
– освен ако от лекар не
е препоръчано друго!
Не се изисква медицинско свидетелство.

Моят лекар/ка прави
тест за COVID-19.
Моето дете няма право да ходи
на училище, докато не бъде
съобщено резултата от теста

ОТРИЦАТЕЛЕН
резултат
от теста

ПОЛОЖИТЕЛЕН
резултат
от теста

На детето ми НЕ е разрешено да ходи на училище!
Аз трябва да следвам указанията на здравната служба.

* Прилага се само за ниски нива на инфекционните стойности (сценарий А)
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