COVID-19 (koronavírus) miatti hiányzás:
Rövid útmutató szülőknek / gondozóknak
Mit tegyek, ha…
…gyermekem a
COVID-19
(koronavírus)
tüneteit* mutatja

…a gyermekem
COVID-19(koronavírus-)
tesztje pozitív
lesz

…a
háztartásomban
valaki a COVID-19
(koronavírus)
tüneteit* mutatja

…a
háztartásomban
valakinek pozitív
lett a COVID-19
(koronavírus)
tesztje

Teendő

Visszatérés az oktatásba
és a gyermekgondozásba

•

A gyermek nem mehet oktatási /
gyermekgondozási létesítményekbe

…ha a gyermek tesztje
negatív lesz

•

Tesztelni kell a gyermeket

•

Az egész háztartás önkéntes
karanténban marad, amíg a
teszteredményre várnak

•

Az oktatási / gyermekgondozási
létesítmény azonnali tájékoztatása a
teszteredményekről

amennyiben a gyermek az
oktatásba vagy a
gyermekgondozásba való
visszatérés előtti 48 órában
lázmentes volt és jól érzi
magát

•

A gyermek nem mehet oktatási /
gyermekgondozási létesítményekbe

•

A gyermek önkéntes karanténban
marad legalább 10 napig a tünetek*
jelentkezésétől (vagy ha nincsenek
tünetek, akkor a teszt napjától)
számítva

•

Az oktatási / gyermekgondozási
létesítmények azonnali
tájékoztatása a teszteredményekről

•

Az egész háztartás önkéntes
karanténban marad 14 napig a
tünetek* jelentkezésétől (vagy ha
nincsenek tünetek, akkor a teszt
napjától) számítva - még akkor is,
ha az alatt a 14 nap alatt valakinek
negatív lesz a tesztje

•

A gyermek nem mehet oktatási /
gyermekgondozási létesítményekbe

•

A háztartás tüneteket mutató tagját
tesztelni kell

•

Az egész háztartás önkéntes
karanténban marad, amíg a
teszteredményre vár

•

Az oktatási / gyermekgondozási
létesítmények azonnali
tájékoztatása a teszteredményekről

•

A gyermek nem keresheti fel a
létesítményt

•

Az egész háztartás önkéntes
karanténban marad 14 napig a
tünetek* started (or from day of test
if no symptoms) - even if someone
tests negative during those 14 days

…10 nap után, ha a
gyermek jobban van és
legalább 48 órája
lázmentes
10 nap után még akkor is
visszatérhet az oktatásba vagy
a gyermekgondozásba, ha
köhög vagy ízlelés- /
szaglásvesztése van. Ezek a
tünetek több hétig is
fennmaradhatnak a fertőzés
elmúlta után.

…amennyiben a háztartás
tagjának negatív a tesztje
és a gyermek nem mutatja
a COVID-19 tüneteit*

…amennyiben a gyermek
14 napig önkéntes
karanténban maradt, még
akkor is, ha a tesztje
negatív volt ez alatt a 14
nap alatt
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Mit tegyek, ha…

Teendő

…az NHS Test
and Trace (az
egészségügyi
szolgálat
kontaktkereső és
tesztelő szolgálata)
megállapította, hogy
gyermekem egy COVID-19(koronavírus-) fertőzött
személy "közeli kontaktja"

•

A gyermek nem mehet oktatási /
gyermekgondozási létesítményekbe

•

A gyermek önkéntes karanténban
marad 14 napig (az NHS Test and
Trace javaslatának megfelelően) –
még akkor is, ha az alatt a 14 nap
alatt a tesztje negatív

•

A háztartás többi tagjának nem kell
önkéntes karanténban maradnia,
hacsak nem minősülnek ők is
"közeli kontaktnak"

…utaztunk / a
gyermekem
utazott, és a
karanténidőszak
részeként
önkéntes karanténban kell
maradnia

•

A meghatározott idő alatt ne hagyja
el szabálytalanul az otthonát

•

Utazás foglalásakor vegye
számításba a karantén
követelményeit és az FCO (külügyi
és nemzetközösségi minisztérium)
tanácsát

•

Tájékoztassa az oktatási /
gyermekgondozási létesítményeket
a létesítmény felkeresésének
szabályairól

Visszatérés az oktatásba
és a gyermekgondozásba
…amennyiben a gyermek
14 napig önkéntes
karanténban maradt, még
akkor is, ha a tesztje
negatív volt ez alatt a 14
nap alatt

…amennyiben a gyermek
teljesítette a 14 napos
karantént, még akkor is, ha
a tesztje negatív volt ez
alatt a 14 nap alatt

•

A gyermek nem mehet oktatási /
gyermekgondozási létesítményekbe

•

Az egész háztartás önkéntes
karanténban marad 14 napig – még
akkor is, ha az alatt a 14 nap alatt a
tesztjük negatív

…azt a tanácsot
kaptuk orvosi /
hivatalos
forrásból, hogy
gyermekemnek
folytatnia kell a védekezést

•

A gyermek nem mehet oktatási /
gyermekgondozási létesítményekbe

•

Lépjen kapcsolatba az iskolával az
iskolalátogatási felelős / lelkipásztori
csoport tanácsának megfelelően

•

A gyermek maradjon az otthon
védelmében, amíg tájékoztatást
nem kap a korlátozások
megszüntetéséről és az otthoni
védekezés szüneteltetéséről

…nem tudom
biztosan, hogy
kérjek-e COVID19 (koronavírus)
tesztet

•

Kizárólag a tüneteket* mutató
személyeknek kell teszteltetniük
magukat

•

A tüneteket nem mutató
személyeknek nem ajánlott
teszteltetniük magukat, még akkor
sem, ha "közeli kontaktjai" valakinek,
akinek a tesztje pozitív lett

…amennyiben az oktatási
vagy gyermekgondozási
létesítmény / egyéb
hatóságok arról nem
tájékoztatják, hogy a
korlátozásokat
megszüntették, és
gyermeke visszatérhet a
létesítménybe
…amennyiben a fenti
feltételek teljesülnek az Ön
helyzetére illő módon

A tünetek a következők közül legalább egyet foglalnak magukban: magas testhőmérséklet;
újonnan jelentkezett folyamatos köhögés; ízlelés vagy szaglás elvesztése vagy megváltozása.
Ha háztartásában bárkinek tünetei vannak, jelentkezzen be ingyenes COVID-19 tesztre az
nhs.uk/coronavirus oldalon vagy hívja a 119-et.
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Olyan helyről visszatérve, amely után
karanténra van szükség:

