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Copii și adolescenți în grădiniță și școală în Renania-Palatinat 

Note pentru părinți, tutori și personal 
 
 

Așa cum a fost cazul înainte de pandemia de coroană, copiii care sunt în mod clar bolnavi nu vor fi aduși 

la grădiniță sau la școală. Părinții continuă să evalueze dacă copilul lor este bolnav. Dacă copiii sunt aduși 

la unitatea de învățământ în mod evident bolnavi sau se îmbolnăvesc în timp ce participă la activitățile 

grădiniței, a unei creșe sau a școlii, această instituție poate aranja ca aceștia să fie ridicați de părinți sau 

tutori și duși acasă. 

 
 

 

 

 
Pentru copiii care au o infecție banală fără afectarea semnificativă a stării lor generale sau cu doar 

simptome ușoare (de ex. doar curgerea nasului, tuse ușoară, durere în gât) sau care au antecedente 

de simptome cunoscute (de exemplu febra fânului, alergie la polen), o excludere din instituție nu este 

necesară. 

 
În cazul infecțiilor cu o valoare a bolii mai pronunțată și cu afectarea stării generale (simptome de 

exemplu tuse, durere în gât, temperatură crescută), nu este permisă vizitarea grădiniței sau a școlii. 

Dacă nu există alte indicații (de exemplu, nu există un contact informat cu un caz confirmat sau nu 

există boală COVID-19 la adulții din familie), poate fi așteptată recuperarea, așa cum se întâmplă 

dealtfel și în cazul infecțiilor. În funcție de modul în care se simte copilul lor, părinții decid dacă să 

contacteze medicul/doctorița prin telefon. 

Dacă părinții solicită sfatul medical, medicul curant decide dacă să efectueze un test pentru infecția cu 

SARS-CoV-2. 

 
 

 Copiilor cu simptome clare sau simptome compatibile cu COVID-19 

cum ar fi: 

 Febră (≥ 38,5°C la copii mici, ≥ 38°C la școlari și/sau 

 Tuse (nu este cauzată de o boală cronică) și/sau 

 Perturbarea simțului mirosului și / sau gustului 

 simptome acute ale unei boli respiratorii de orice severitate și contact cu un caz confirmat 

de COVID-19 în ultimele 14 zile anterioare bolii 

 nu li se permite în niciun caz să intre în unitatea școlară și trebuie să consulte un 

medic/o doctoriță. Medicul va decide apoi dacă este indicată testarea pentru SARS-CoV-2 

și care sunt criteriile care trebuie respectate pentru readmiterea copilului în unitatea de 

îngrijirea și școlară. 
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Re-admitere pentru a participa la activitățile din unitatea de îngrijire de zi 
(creșă) sau unitatea școlară 

 
 
 

 

În mod general se aplică următoarele reguli: 

Cerințele și reglementările departamentului de sănătate trebuie întotdeauna respectate cu prioritate. 

Nu sunt necesare dovezi negative împotriva virusului și nici un certificat medical pentru a se admite 
din nou intrarea în instituție. 

 
 Dacă un medic nu este contactat, copilul sau adolescentul trebuie să fie lipsit de febră cel puțin 24 

de ore și să fie în stare generală bună înainte ca acesta să poată merge din nou în unitatea de 

îngrijire sau unitatea școlară. 

 Dacă părinții solicită sfatul medical, medicul curant decide dacă să efectueze un test pentru 

infecția cu SARS-CoV-2. 

 Dacă se efectuează un test, copiii și adolescenții rămân acasă cel puțin până la comunicarea 

rezultatelor. 

 Dacă rezultatul testului este negativ, cerințele pentru readmisie se aplică ca mai sus (cel 

puțin 24 de ore fără febră și stare generală bună) 

 Dacă rezultatul testului pozitiv, se aplică următoarele: Copilul sau adolescentul trebuie să nu prezinte 

simptome timp de cel puțin 48 de ore și se poate întoarce la grădiniță sau la școală nu mai devreme de 10 zile 

de la apariția simptomelor. 

 Dacă un frate sau un părinte a avut contact cu un caz confirmat de COVID-19, numai persoana 

de contact în sine, dar nu și ceilalți membri ai familiei, trebuie să rămână acasă, atâta timp cât 

persoana de contact nu dezvoltă simptome ale bolii sau nu dă rezultate pozitive. 

 Fraților sănătoși li se permite să participe la îngrijire sau la școală fără restricții, cu condiția să 

nu fie supuși carantinei de către departamentul de sănătate. 

 
 
 
 
 

 
Aceste recomandări au fost făcute de MSAGD în coordonare cu consiliul de stat al asociației profesionale a medicilor pediatri. 

(BVKJ) și BM. 
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Copii și adolescenți în grădiniță și școală în Renania-Palatinat 

Note pentru părinți, tutori și personal 
 

 
 
 

Tuse 

care nu sunt cauzate de 
boli cronice 

 
Perturbarea simțului 

mirosului și / sau 
gustului 

 
 
 
 
 

Nu se acceptă admiterea sau îngrijirea în grădiniță și școală și se face izolare la fața 
locului până la ridicarea de către părinți 

 
 

 
 
 
 

Rezultatul testului este pozitiv 
 
 

 

 
 
 
 
 

O ajustare a reglementărilor poate fi necesară în orice 
moment, în funcție de situația epidemiologică sau de noile 
cunoștințe științifice. 
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Când trebuie să rămână un copil acasă? 

Un copil trebuie să rămână acasă dacă are oricare dintre următoarele simptome: 

(toate simptomele trebuie să fie acute / simptomele bolilor cronice nu sunt relevante) 

 
Prezentare la medic/doctoriță 

(doar după o programare telefonică 
prealabilă) 

Doctorul decide asupra unui test COVID-19 
(fără prezență la grădiniță sau școală până 
când rezultatul testului nu este disponibil) 

Se poate readmite după 24 de 
ore de stare fără febră sau 
până după sfatul medicului 

care confirmă că nu răspândește 
boala. 

 
 

Reintroducerea este posibilă după 10 
zile de izolare domestică și 48 de ore 

de stare fără simptome. 

Copilului i se permite să viziteze din nou unitatea respectivă 

(Nu este necesar un certificat medical) 

 
În cazul simptomelor generale (infecție banală) fără afectarea stării generale sau numai cu simptome ușoare (de exemplu, 

numai curgerea nasului, tuse ușoară, durere în gât) sau cu simptome cunoscute 
(de exemplu febra fânului, alergie la polen), este posibil accesul în grădiniță sau la școală. 

 
Test negativ sau lipsa testului din cauza 

excluderii unei clinici sigure 
fără risc de COVID-19 

 
Simptome respiratorii 
acute și contact cu un 

caz confirmat de COVID-
19 

(< 14 zile) 

 
 

Febră ≥ 38,5°C 
la copii mici 

Febră > 38,0°C 
la școlari 


