Simptomat e sëmundjes: A lejohet
të shkojë fëmiu im në shkollë?
Nëse fëmiu juaj ka simptoma të sëmundjes, ju lutemi të lajmëroni menjëherë shkollën për ta lajmëruar me kohë si të
sëmurë dhe që të mirremi vesh së bashku për hapat e mëtejmë. Shkolla do të ju informojë mbi rregullat e aktuale të
masave të lejimit. Ju lutem ta keni parasysh, se është detyrë e përbashkët e prindërve dhe shkollës, që ti mbrojmë nga
infeksioni të gjithë fëmijët, të gjithe personelin si dhe familjet e tyre.

FËMIU IM KA SIMPTOMA TË SËMUNDJES, AI KA...
një infeksion
banal pa
dëmtime të
ndjeshme të
mirëqenies, të
tilla si rrufë ose
kollë e lehtë
(pa temperatur/
ethe)

një infeksion me një
vlerë të theksuar të
sëmundjes (si p.sh. kollë,
dhimbje fyti, temperaturë
të lartë)

Kontakt i njohur me një
rast të konﬁrmuar?

JO*

një infeksion me simptoma të theksuara, si p.sh.

Temperaturë
(mbi 38,5 °C),
ose dhimbje
të nyjeve dhe
muskujëve

kollë e fortë e
vazhdueshme
(jo në rast me
sëmundje kronike)

Humbja e
nuhatjes
ose
shijes

PO

Fëmija im NUK është i lejuar të shkojë në shkollë!
Fëmija im
mund të shkojë
në shkollë!
Nuk është i
nevojshëm një
test negativ
ndaj virusit ose
asnjë certiﬁkatë
mjekësore.

Fëmija im
lejohet të shkojë
në shkollë, nëse
është 48 orë pa
simptoma!
Nuk është e
domosdoshme
një test negative
ndaj virusit dhe
as një çertiﬁkatë
mjekësor

Unë do të kontaktoj mjekun ose mjeken. Ai/ajo vendos nëse
fëmija im do të testohet për COVID-19 apo jo.

Nëse mjeku im/mjekja ime
nuk bën test COVID-19 .

Fëmija im lejohet të
shkojë në shkollë pas
48 orësh pa simptoma!
– përveç nëse rekomandohet ndryshe nga
një mjeku! Nuk është
e nevojshme të merret
certiﬁkatë mjekësore.

Nëse mjeku/mjekja e bën një
test COVID-19.
Fëmija im nuk lejohet të
shkojë në shkollë derisa të
komunikohet rezultati i testit.

Rezultati
NEGATIV
i testit

Rezultati
POZITIV
i testit

Fëmija im NUK lejohet të shkojë në shkollë!
Unë duhet të ndjek udhëzimet e Entit të shëndetësisë.

* vlen vetëm për nivele të ulëta të infeksionit (skenari A)
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