
Anaokuluna ve ilkokula (1. ve 2. devre) giden çocuklarda hastalık ve 
üşütme belirtileri görüldüğünde atılacak adımlar
Anne-babalar için uyarılar ve öneriler

Çocuğunuz ne zaman evde kalmak zorunda?
Aşağıda yazılı belirtilerden en az bir tanesi varsa.
Bilinen bir hastalık belirtileri var sayılsa dahi bu varsayım geçerli değildir.

Çocuğunuz okula tekrar gidebilir

Ateş Kuvvetli öksürük
Örneğin astım gibi  
kronik hastalıklardan 
 kaynaklanmayan

Ateş
38.5 derecenin üstünde

Çocuğunuz evde kalır
Sınıf öğretmenine haber vermelisiniz!

Aksi takdirde çocuğun durumu iyiYoksa çocuğun durumu iyi Çocuğun durumu iyi değil

Üç gün içinde açık iyileşme 
belirtileri görüldü mü?

En az 24 saat çocuğunuzun 
ateşi yok?

İzolasyon devresi bitiminde

Contact Tracing (temas izleme) 
talimatlarına uyumlu adımlar, gereği 
çocuğa bakan doktor tarafından yerine 
getirilir 
Çocuk evde kalır

Test yapılıp onun sonuçları alınıncaya 
kadar çocuk okula gidemez! Sınıf 
öğretmeni kesinlikle bilgilendirilmelidir!

  Test sonucu …

Almanca konuşulan okul bölgeleri konferansının (DVK) yönlendirme yardımı olarak duyuru

Eğer test yapılacaksa

Hayır

Evet

Evet

pozitif

negatif

Burun akıntısı ve/veya boğaz 
ağrısı, ateşsiz, hafif öksürük 
olsun veya olmasın

Federal Sağlık 

Bakanlığı İşbirliği ile

Başka şikayetleri var mı?
 – Mide-Bağırsak-Ağrıları
 – Başağrısı
 – Mafsal ağrıları
 – Tat ve koku almada kayıplar

Çocuğunuza bakan doktoru arayın. 
Doktor atılması gereken adımları 
belirleyecektir, herhangi bir test 
yapılması gerekip gerekmediği veya 
çocuğun okula gidip gitmeyeceği gibi. 

Hayır

Evet

Evet

Eğer bir çocukta COVID-19 belirtileri gözlenirse, belirtileri olan 12 yaş üstü veya yetişkin kişilerle ilişkisi olmuş ise, ilişki kurduğu kişide de test 
yapılmalıdır. İlişki kurulan kişide yapılan test sonucu pozitif çıkarsa, belirtileri olan çocuk da aynen test yapılmalıdır. 
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Real- ve Sekundarschule›ye (3. devre) giden çocuklarda hastalık ve 
üşütme belirtileri görüldüğünde atılacak adımlar 
Anne-babalar için uyarılar ve öneriler

Çocuğunuz ne zaman evde kalmak zorunda?
Aşağıda yazılı belirtilerden en az bir tanesi varsa.
Bilinen bir hastalık belirtileri var sayılsa dahi bu varsayım geçerli değildir.

Çocuğunuz okula tekrar gidebilir

Ateş Öksürük, Boğaz ağrısı
Örneğin astım gibi  
kronik hastalıklardan 
 kaynaklanmayan 

Tat veya koku alma 
 duyusunda görülen 
 sorunlar
Nezle sonrası ortaya  çıkabilen 
bir durum söz konusu değilse

Çocuğunuz evde kalır
Sınıf öğretmenine haber 
 vermelisiniz!

Çocuğunuzda en az 24 saat 
hastalık belirtisi yoksa?
Açıklama: Kanton doktoru 
tarafından karantinada 
kalmalarına gerek görülmeyen 
sağlıklı kardeşler hiçbir sınırlama 
olmadan yine okula gidebilirler.

İzolasyon devresi bitiminde

Contact Tracing (temas izleme) 
talimatlarına uyumlu adımlar gereği 
çocuğa bakan doktor tarafından yerine 
getirilir 
Çocuk evde kalır

Test yapılıp onun sonuçları alınıncaya 
kadar çocuk okula gidemez! Sınıf 
öğretmeni kesinlikle bilgilendirilmelidir!

Test sonucu …

Almanca konuşulan okul bölgeleri konferansının (DVK) yönlendirme yardımı olarak duyuru

Evet Evet Evet

pozitif

negatif

Ateşsiz nezle

Federal Sağlık 

Bakanlığı İşbirliği ile

Çocuğunuza bakan doktoru arayın.
Doktor çocuğunuza Covid-19 testi yapılıp yapılmayacağına ya da okula gidip gitmeyeceğine 
karar verecektir.

Evet

Okula gidebilir/
sağlıklı

Test gerekiyorTest gereksiz
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