Covid-19 Vaše dieťa NEMÔŽE ísť do školy, ak :
•

Vaše dieťa, alebo ktokoľvek iný z domácnosti má symptómy Covid-19,
ktorými sú kašeľ, teplota alebo strata čuchu alebo chuti

•

Vaše dieťa, alebo ktokoľvek iný z domácnosti si urobil test na Covid-19 test a
čaká na výsledky

•

Vaše dieťa bolo v blízkom kontakte s niekým, koho výsledok testu bol
pozitívny

Ak sa Vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje , musí sa vaše dieťa/deti
HNEĎ izolovať
Prosím Vás, NENOSTE Vaše dieťa/deti do školy skôr, ako to prediskutujete s nami
Prosím, kontaktujte ihneď kanceláriu školy na 01332 272245 alebo emailom:
admin@hardwick.derby.sch.uk, kvôli dobe, ktorú treba stráviť v karanténe ako
aj, ako ďalej postupovať
Počas obdobia v karanténe Vás bude kontaktovať náš tím na ochranu
(Safeguarding Team ) , aby sa uistil, či je všetko v poriadku, ako aj poskytol
podporu
Bude možné vyzdvihnúť si úlohy na domáce učenie - prosím Vás pošlite po ne do
školy niekoho, kto sa nemusí izolovať. Dohodnite sa so zamestnancami školy,
alebo tzv. Safeguardign team.

Keď budete mať výsledky z testu, kontakujte školu a zamestnanci vám
poradia, ako ďalej postupovať

Čo robiť, keď si myslíte, že
máte korona vírus
Väčšina ľudí s korona vírusom majú aspoň jeden z
nasledujúcich symptómov:
• vysokú teplotu - to znamená, že ste na dotyk
horúci/a na hrudi alebo chrbte (nemusíte si
merať teplotu)
• nový, neutíchajúci kašeľ - to znamená,
kašľanie dlhšie ako jednu hodinu, alebo 3 až
príhody kašľu v priebehu 24 hodín (keď
mávate kašeľ často, tento bude horší ako ten
obvyklý)
• strata alebo zmena chuti alebo čuchu -to
znamená , že necítiš alebo nevieš rozoznať
chuť, alebo veci chutia a voňajú inakšie ako
obvykle

Ak niekto z rodiny má nejaké z daných symptómov:
1. Ostaňte doma (izolujte sa) po dobu 14. tich dní – neopúšťajte svoje domovy, ani
neprijímajte návštevy. Ktokoľvek z tvojej domácnosti, alebo podpornej bublinky
(support bubble) sa musí izolovať na 14 dní.
2. Otestujte sa – otestujte sa , a zistite, či máte korona vírus čím skôr. Ktokoľvek s
kým žijete, ako aj z vašej podpornej bublinky (support bubble), by sa mal otestovať,
ak má symptómy.
Sú dva spôsoby, ako sa dať otestovať:
• Objednajte sa a choďte na vysunuté pracovisko cez: https://www.nhs.uk/askfor-a-coronavirus-test
• Zavolajte 119 a poproste, aby Vám zaslali test domov na Vašu adresu. Ak si
objednáte domáci test, je potrebné ho odoslať do 48 hodín od jeho
doručenia. Povedia Vám, ako to spraviť.

DO ŠKOLY SA MÔŽE VAŠE DIEŤA VRÁTiŤ AŽ PO TOM, AKO VÁM ŽAŠLÚ
VÝSLEDKY Z TESTU( A TIE BUDÚ NEGATÍVNE) , ALEBO PO UPLYNUTÍ 14.
DNÍ V IZOLÁCII

