CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA o koronę dla szkoły i przedszkola

Jeśli jesteś opiekunem dzieci i uczniów w naszych przedszkolach i szkołach, pytania i
odpowiedzi są zebrane tutaj.

Moje dziecko ma łagodne objawy przeziębienia, powinno być w domu?
Tak, każdy z objawami infekcji dróg oddechowych / objawów przeziębienia, nawet
łagodne, zaleca się powstrzymanie się od kontaktów społecznych, poniewaz jest ryzyko
rozprzestrzeniania się infekcji, według Szwedzkiej Wladzy Zdrowia Publicznego. Zdrowe
dzieci powinny uczęszczać do przedszkola i szkoły. Chore dzieci powinny być w domu z
rodzicami/ opiekunami.

Jakie środki podejmują nasze szkoły i przedszkola, aby uniknąć
rozprzestrzeniania się wirusa korony?
Nasze szkoły aktywnie pracują nad ograniczeniem rozprzestrzeniania się infekcji,
ponieważ inne wirusy, na przyklad grypa, są również w obiegu.
Ogólnym środkiem zapobiegawczym przeciwko infekcjom dróg oddechowych jest
unikanie dotykania twarzy lub oczu oraz unikanie bliskiego kontaktu z chorymi.
Umyj ręce często mydłem i ciepłą wodą przed posiłkami, masz kontakt z żywnościa, i po
wizycie w toalecie. Alkohol ręczny może być opcją, gdy mycie rąk nie jest dostępne. Przez
kaszel i kichanie w fałdzie ramienia lub w papierowej chusteczce, infekcja nie może się
rozprzestrzeniać i zanieczyścić rąk.
W przedszkolu wszystkie dzieci powinny umyć ręce po przyjeździe do przedszkola.
Najważniejsze wydarzenia i wycieczki są anulowane.

Dlaczego szkoły/przedszkola nie są zamknięte?
Przestrzegamy zaleceń Wladzy Zdrowia Publicznego i obecnie oceniamy, że z punktu
widzenia kontroli choroby nie ma powodu, aby zdrowi uczniowie pozostali w domu ze
szkoły. Śledzimy również rozwój sytuacji i przeprowadzamy regularne oceny ryzyka
rozprzestrzeniania się infekcji.

Moje dziecko było w zakażonym obszarze, ale nie ma objawów. Czy dziecko
powinno zostać w domu ze szkoły?
Dzieci i uczniowie, którzy przebywali na obszarze zakażonym, mogą przebywać w
przedszkolu lub szkole, o ile są zdrowe. Należy zwrócić uwagę na objawy, w tym łagodne,

takie jak kaszel, ból gardła i gorączka. W przypadku objawów powinno dziecko zostac w
domu, dopóki dziecko nie będzie zdrowe.

Moje dziecko było w obszarze zakaźnym i ma łagodne objawy przeziębienia.
Czy dziecko musi być w domu?
Jeśli twoje dziecko było w dotkniętym obszarze, lub był w kontakcie z kimś, kto był w
zakażonym obszarze, i wykazuje objawy, powinno dziecko być w domu, zgodnie z Wladzy
Zdrowia Publicznego. Dlatego należy trzymać dziecko w domu w przypadku łagodnych
objawów przeziębienia, takich jak runa, katar, kaszel, ból gardła i gorączka, aż dziecko
będzie zdrowe.

Które obszary są dotknięte infekcją?
Zobacz stronę internetową Wladze Zdrowia Publicznego

Do jakich krajów lub regionów Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza
podróżowanie?
Zobacz stronę internetową Wladzy Zdrowia Publicznego

Zostaliśmy znalezieni zarażeni w rodzinie. Czy musi moje dziecko zostac w
domu?
W przypadku zakażenia w rodzinie potwierdzone przypadki otrzymują indywidualne
zasady postępowania za pośrednictwem kliniki chorób zakaźnych. Każda decyzja w
sprawie kwarantanny dla członków rodziny jest podejmowana przez lekarzy kontroli
chorób zakaźnych. Należy skontaktować się z lekarzem.

Moje dziecko jest podatne na infekcje. Kilka w klasie kaszle i kicha. Martwię się.
Aby uzyskać poradę, należy skontaktować się z lekarzem odpowiedzialnym za dziecko.
Znają Twoje dziecko i mogą dokonać oceny.

Chcę, żeby moje dziecko było w domu z przedszkola. Czy mogą być w domu?
Tak, moga byc w domu.

Chcę, żeby moje dziecko było w domu ze szkoły podstawowej. Czy mogą być w
domu?
Jeśli dziecko jest w pełni zdrowe i uczęszcza do szkoły podstawowej, jest to obowiązkowe
do szkoły i ważne jest, że dziecko chodzi do szkoły i uczestniczy w nauczaniu. W
przeciwnym razie dziecko może otrzymać nieobecnośc.
Przestrzegamy zaleceń urzędu zdrowia publicznego, które uważają, że z perspektywy
sfałszowanej ochrony nie ma obecnie powodu, aby zdrowi uczniowie pozostali w domu ze
szkoły.

Chcę, żeby moja nastolatka była w domu ze szkoły średniej. Czy mogą być w
domu?
Jeśli nastolatek jest w pełni zdrowy i chodzi do szkoly średniej, oczekuje się udziału
nastolatka w nauczaniu.

Jeśli podejrzewasz zakażenie wirusem korony, bedzie sie zamykac szkoly?
W tej chwili nie jest właściwe zamykanie żadnych szkół, ale pracujemy nad środkami
zapobiegawczymi. Postępujemy zgodnie z zaleceniami agencji zdrowia publicznego, które
twierdzą, że nie ma wiarygodnych dowodów naukowych na to, że zamknięcie zdrowych
dzieci w wieku szkolnym lub zamknięcie szkół zmniejszyłoby ryzyko infekcji w
społeczeństwie.

Co z opieką nad dziećmi (vab) w przypadku podejrzenia zakażenia?
Zasady dotyczące opieki nad dziećmi (vab) można znaleźć na stronie internetowej
Szwedzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A co z nauczaniem szkoły muzycznej?
Te same zalecenia odnoszą się do nauczania szkoły muzycznej, jak w przypadku innych
zajęć szkolnych. Zdrowe dzieci są mile widziane do udziału w nauczaniu, ale chore dzieci
powinny pozostać w domu.

Narodowa Agencja Edukacji udziela również informacji o tym, co ma zastosowanie w
związku z zakażeniem koroną.

Czy zdrowe dziecko może przyjsc do przedszkola, jezeli rodzeństwo jest
chore?
Tak, jeśli dziecko nie ma objawów, zapraszamy do przedszkola.

Jeśli moje dziecko zostanie w domu, czy nadal zachowujemy miejsce w
przedszkolu?
Tak, twoje dziecko zachowuje swoje miejsce w przedszkolu, nawet jeśli zdecydujesz się
zachowac dziecko do domu.

A co jeśli moje dziecko ma alergie? Czy jest ryzyko zostawienia dziecka w
przedszkolu?
Zalezy co ty jako opiekun uwazasz. Jeśli objawy są rozpoznawalne, a dziecko ma alergię i
nie ma innej infekcji przeziębienia lub problemu z układem oddechowym, dziecko może
przyjść do przedszkola. Jeśli jako rodzic nie jesteś pewien, skontaktuj się z poradnictwem
opieki 1177.

Co bedzie z moim dzieckiem w przedszkolu jeśli ja jako opiekun zostaniesz
zwolniony z pracy? Opiekunowie, w porozumieniu z personelem w przedszkolu i
ośrodku rekreacyjnym, moga dostac opieke jezeli jest potrzeba.

Co robi się w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w jadalniach szkolnych/
przedszkolnych? Postępujemy zgodnie z zaleceniami Urzędu Zdrowia Publicznego dla
szkół i przedszkoli. Uczniowie mogą samodzielnie brac jedzenie. Rada jest taka, że w
miarę możliwości trzeba sie starac zachować dystans, także w jadalni. Rozne sa
rozwiazania tego problemu w roznych szkolach, w zależności od możliwości. Buffe jest
bardziej ograniczone.

Jak będą przeprowadzane egzaminy ogolnokrajowe „Nationella prov” na
wiosnę?
Narodowa Edukacja podjęła decyzję o zawieszeniu egzaminów ogólnokrajowych w szkole
podstawowej i średniej wiosną 2020 roku.

