
 

*Fără febră înseamnă: sub 38,5°C la copii de vârstă mică și 38°C la copii de vârstă școlară 

Landul Brandenburg Ministerul învățământului, tineretului si sportului 

Simptome de răceala: are voie sa meargă copilul meu la 

școală sau la grădiniță? 
La fel ca înainte de pandemia corona, copiii care sunt în mod clar bolnavi nu se trimit la școală sau la grădiniță. 

Aprecierea dacă copilul dvs. este bolnav, vă revine în continuare dvs. ca părinți.  

Fiți atent la următoarele: 

COPILUL MEU PREZINTĂ SIMPTOME DE BOALĂ, EL ARE: 

 

RĂCEALĂ UȘOARĂ 

- nu are febră 

-îi curge nasul 

-tuse fără dificultate de 

respirare, fără respirație 

șuierătoare, fără 

obstrucția căilor 

respiratorii 

-sunt cunoscute la copil 

boli cornice, ca de exemplu 

astmul, alergiile 

 

INFECȚII 

Infecții care prezintă în mod 

clar simptome de boală 

(de exemplu tuse, dureri de 

gât, temperatură ridicată, 

vomitare, diaree, oboseala), 

fără a avea cunoștință de a fi 

avut contact cu cazuri 

confirmate de Covid-19. 

POSIBILE SIMPTOME DE COVID-19 

-febră* 

-tuse seacă 

-dificultăți de respirare 

-pierderea temporară a simțului gustului 

și mirosului 

 

NU SE VA MERGE LA ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂ 

SE RECOMANDĂ CONTACTAREA URGENTĂ A 

MEDICULUI 

Copilul trebuie să se 

însănătoșească acasă. 

Copilul va putea merge 

din nou școală/grădiniță, 

dacă timp de 48 ore nu a 

prezentat simptome și 

starea lui generală de 

sănătate este bună. 

Dacă starea lui de 

sănătate se 

înrăutățește sau 

rămâne în continuare 

rea, se recomandă 

prezentarea la medic. 

MEDICUL DECIDE DACĂ ESTE CAZUL SĂ SE 

FACĂ UN TEST DE COVID-19 

(Până la aflarea rezultatului testului nu se 

va frecventa unitatea preșcolară / școlară) 

MERSUL LA ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂ 

Îngrijirea copiilor în instituții 

preșcolare / mersul la școală 

sunt posibile chiar și fără consult 

medical / certificat medical, și 

fără test de COVID-19. 

REZULTATUL TESTULUI ESTE 

NEGATIV 

Daca copilul nu are febră și 

starea lui de sănătate este 

bună, el poate să meargă la 

grădiniță / școală, fără să fie 

nevoie și de un certificat 

medical. 

REZULTATUL TESTULUI ESTE 

POZITIV 

Laboratorul are obligația de a 

raporta rezultatul testului 

Direcției de sănătate publică 

(Gesundheitsamt, GA), care va 

interzice frecventarea 

instituțiilor preșcolare și școlare, 

și va dispune carantina la 

domiciliu. 


