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Există un caz corona pozitiv la școala ta?
Departamentul de sănătate este acolo pentru tine!
Cu siguranță, pentru mulți oameni este important să audă despre Corona de la mass-media sau să fie
brusc afectați direct sau indirect de o infecție locală. Dintr-o dată totul este la îndemână și pericolul
potențial este foarte aproape. Acest lucru este înspăimântător și de înțeles că mulți vor să primească
cât mai multe informații posibil imediat, mai ales atunci când copiii sunt afectați.
Fiți siguri: Departamentul de sănătate pentru orașul și districtul Göttingen este de rutină și obiectiv la
locul de muncă într-un astfel de caz și a dezvoltat o abordare adaptată la evoluțiile actuale. Dacă
există un caz Covid-19 la școala dvs., informațiile vor fi schimbate imediat între departamentul de
sănătate și conducerea școlii dvs. Tot ceea ce trebuie făcut atunci este discutat în detaliu.
Conducerea școlii va colabora cu departamentul de sănătate și va utiliza criterii oficiale pentru a
identifica persoanele de contact cu un risc mai mare sau mai mic de infecție. Cei care aparțin
persoanelor de contact din categoria 1 trebuie să fie în carantină acasă (vezi fișa informativă KP1).
Cei care au avut un risc mai mic de infecție pot continua să urmeze școala atâta timp cât nu apar
simptome (vezi fișa informativă KP 2).
Până în prezent, testele seriale pentru SARS-CoV-2 în școli au produs aproape exclusiv rezultate
negative ale testelor. Acest lucru reflectă, de asemenea, cunoștințele la nivel național din orașul și
districtul Göttingen că riscul de infecție în școli este scăzut și este bine limitat de conceptele de igienă.
Prin urmare, testele de serie se efectuează numai în situații excepționale speciale.
Testarea persoanelor de contact strâns cu sau fără simptome (categoria 1) poate fi efectuată de către
medicul de familie; Testarea persoanelor de contact strâns fără semne de boală și prin intermediul
centrului de testare din Göttingen, pentru care se poate face o programare prin telefonul cetățeanului
(Tel. 0551 7075-100).
Sperăm că această scrisoare a răspuns deja la unele dintre întrebările dvs. Pentru întrebări
suplimentare, vă rugăm să utilizați informațiile de pe site-ul orașului Göttingen (https://goe.de/corona)
sau Centrul Federal pentru Educație pentru Sănătate www.bzga.de.
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