Melléklet 3: Nyilatkozat az iskolába való visszatérésről

A szülők nyilatkozata a gyermek
iskolakezdése előtt
az intézkedések felszabadításakor a COVID-19
terjedésének megfékezésére
Gyermekem ________________________________________ (Vezetéknév és utónév)
1. az elmúlt 14 napban nem volt a következő tünetek / jelek egyikének sem: láz, köhögés,
fejfájás, rossz közérzet, torokfájás, megfázás, légszomj (levegő hiányának az érzése),
hasmenés, illetve ebben az időszakban egészséges volt;
2. az elmúlt 14 nap során nem volt kapcsolatban olyan személyekkel, akikről bizonyítást
nyert, hogy SARS-CoV-2-vel fertőzöttek.
3. Ha gyermekemnél a fenti tünetek alakulnak ki, vagy a SARS-CoV-2 fertőzés ugyanabban a
háztartásban élő személyben (általában egy családtagban) bizonyul, akkor a gyermek
otthon marad.
Hely és keltezés: ____________________________________
Aláírás: ___________________________________________

Ha gyermeke megbetegszik a fenti tünetek miatt, vagy a SARS-CoV-2 fertőzés a gyermekkel
ugyanabban a háztartásban élő személyben (általában egy családtagban) megerősítést nyer,
akkor otthon kell maradnia, és korlátoznia kell a kapcsolatot más emberekkel. Ha a gyermek
beteg, hívja fel a gyermek választott vagy ügyeletes orvosát további utasításokért. Amennyiben a
családban visszaigazolt fertőzés vagy egy másik fertőzött személyhez szoros kapcsolat lép fel,
további utasításokat kap a járványügyi szolgálattól.
Javasoljuk, hogy a gyermek korlátozza az idősekkel (pl. nagyszülőkkel) és a kapcsolódó krónikus
betegségekkel vagy immunhiányos emberekkel való érintkezést, mivel ezek nagyobb mértékben
vannak kitéve a súlyos betegség kockázatának. A gyermekekkel való szocializáció növeli a gyermek
fertőzésének kockázatát.
Alapinformációk a Covid-19-ről
A SARS-CoV-2 vírusfertőzés 2019-es, illetve COVID-19-es koronavírus betegséget okozhat. Az
inkubációs idő (a fertőzés és a betegség kezdete között eltelt idő) akár 14 nap is lehet, átlagosan
körülbelül 6 nap. A betegség leggyakrabban a légzőszervi fertőzés jeleivel/tüneteivel mutatkozik,
azaz rossz közérzettel, fáradtsággal, megfázással, lázzal, köhögéssel és súlyosabb formákban
légszomjjal (levegő hiányának az érzésével). A fertőzöttek 80%-ában a betegség enyhe.
Gyermekekben a betegség lefolyása általában könnyebb, az időskorúak esetén pedig súlyosabb és
kockázatosabb (különösen a 60 év felettiek esetén), valamint a szív- és érrendszerhez, tüdőhöz,
májhoz, veséhez, cukorbetegséghez, immunhiányhoz társult betegségekben szenvedő
személyeknél. A betegség súlyosabb folyamatát tüdőgyulladás jellemzi. Mikrobiológiai vizsgálat
szükséges a SARS-CoV-2 fertőzés megerősítéséhez vagy kizárásához. A SARS-CoV-2 fertőzést
cseppek terjesztik az emberek között, légzőszervi váladékkal. A terjedéshez szorosabb kapcsolat
szükséges a beteggel (ha a beteg távolsága kevesebb, mint 1,5 m). A fertőzés légzőszervekkel
szennyezett felületekkel is érintkezhet. A következetes kézhigiénia és a köhögés tehát a
legfontosabb a fertőzés megelőzéséhez. Részletes utasítások a fertőzések megelőzéséről és további
információk
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