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Czy w Twojej szkole jest pozytywny przypadek koronowy?
Dział zdrowia jest do Twojej dyspozycji!
Dla wielu osób z pewnością ważne jest, aby usłyszeć o Coronie tylko z mediów lub nagle,
bezpośrednio lub pośrednio, dotknięte lokalną infekcją. Nagle wszystko jest w zasięgu, a potencjalne
zagrożenie jest bardzo blisko. To przerażające i zrozumiałe, że wielu chce natychmiast otrzymywać
wszystkie informacje, zwłaszcza gdy dotyczy to dzieci.
Zapewniamy: wydział zdrowia miasta i dzielnicy Getynga w takim przypadku wykonuje rutynowe i
obiektywne działania i opracował podejście dostosowane do aktualnych wydarzeń. Jeśli w Twojej
szkole jest przypadek Covid-19, następuje natychmiastowa wymiana informacji między wydziałem
zdrowia a kierownictwem szkoły. Wszystko, co należy wtedy zrobić, jest szczegółowo omawiane.
Dyrekcja szkoły będzie współpracować z wydziałem zdrowia i użyje oficjalnych kryteriów do
zidentyfikowania osób kontaktowych z wyższym lub niższym ryzykiem zakażenia. Osoby należące do
osób kontaktowych kategorii 1 muszą zostać poddane kwarantannie w domu (patrz arkusz
informacyjny KP1). Osoby z mniejszym ryzykiem infekcji mogą nadal uczęszczać do szkoły, o ile nie
wystąpią żadne objawy (patrz ulotka informacyjna KP 2).
Do tej pory seryjne testy na SARS-CoV-2 w szkołach dawały prawie wyłącznie negatywne wyniki
testów. Odzwierciedla to również ogólnokrajową wiedzę miasta i okręgu Getyngi, że ryzyko infekcji w
szkołach jest niskie i jest dobrze ograniczone przez koncepcje higieny. Dlatego testy seryjne są
przeprowadzane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Badanie osób z bliskim kontaktem z objawami i bez objawów (kategoria 1) może przeprowadzić lekarz
rodzinny; Badanie osób bliskich kontaktowych bez objawów choroby, również za pośrednictwem
ośrodka egzaminacyjnego w Getyndze, na które można umówić się telefonicznie (tel. 0551 7075-100).
Mamy nadzieję, że ten list odpowiedział już na niektóre z Państwa pytań. W przypadku dalszych pytań
prosimy o skorzystanie z informacji na stronie internetowej miasta Getynga (https://goe.de/corona) lub
Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej www.bzga.de.
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