Urząd ds. zdrowia, obszar I

Miasto Augsburg

Zdrowie niemowląt, dzieci
i młodzieży

Niniejsze pismo informacyjne jest skierowane WYŁĄCZNIE do rodziców, którzy w porozumieniu
z urzędem ds. zdrowia zostali poinformowani przez dyrekcję szkoły, że ich dziecko w ramach pobytu
w szkole miało kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.
Szanowni Rodzice,
w szkole Państwa dziecka jedna z osób uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2.
Zgodnie z wytycznymi prawnymi Państwa dziecko zostało zaklasyfikowane jako osoba mająca kontakt
z tą osobą. Zostali Państwo poinformowani o tym przez szkołę i dlatego dziecko jest już objęte
kwarantanną domową. W związku z przypadkiem koronawirusa szkoła pozostaje w kontakcie
z urzędem ds. zdrowia.
Ze względu na nagły wzrost liczby zachorowań na koronawirusa w Augsburgu właściwy urząd ds.
zdrowia może skontaktować się z Państwem z opóźnieniem.
Dlatego przekazujemy Państwu następujące informacje:


Informacja dotycząca kwarantanny znajduje się w załączonej ulotce. Ulotkę w różnych językach
można znaleźć tutaj
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.htm



Kwarantanna obowiązuje przez co najmniej 14 dni, począwszy od dnia następującego po
ostatnim kontakcie z osobą zakażoną. Szkoła może Państwa poinformować o przewidywanym
czasie trwania kwarantanny. Czas trwania kwarantanny ostatecznie określa urząd ds. zdrowia.



W okresie kwarantanny, w zależności od tego, kiedy uzyskano informację o kontakcie z osobą
zakażoną, należy wykonać u dziecka jeden lub dwa testy (bezpośrednio po uzyskaniu informacji
o kontakcie z osobą zakażoną oraz od 5 do 7 dni po pierwszym kontakcie). Pracownicy urzędu ds.
zdrowia zajmują się koordynacją tych badań dla osób, które miały kontakt z zakażonymi. Ze
względu na obecną dużą liczbę zachorowań może dojść do opóźnień.

W związku z tym istnieje możliwość przebadania dziecka w centrum badań. Na wykonanie testu
można się umówić pod adresem www.augsburg.de/testzentrum. W tym przypadku kwarantanna
może zostać przerwana jedynie na czas trwania testów, przy czym do centrum badań należy
podjechać bezpośrednio własnym samochodem. Jeżeli nie mają Państwo możliwości dojazdu do
centrum badań własnym samochodem, prosimy czekać na telefon z urzędu ds. zdrowia.
Jeśli podczas okresu kwarantanny wystąpią objawy chorobowe, wymagane jest niezwłoczne
wykonanie testu. W tym przypadku prosimy również o kontakt pod adresem
kontaktpersonen.corona@augsburg.de, podając w temacie wiadomości nazwę szkoły i klasę dziecka.

Należy pamiętać, że negatywny wynik testu nie zwalnia z monitorowania stanu zdrowia i nie skraca
okresu kwarantanny!

Ze względu na obecną sytuację prosimy o cierpliwość. Dokładamy wszelkich starań, aby jak
najszybciej skontaktować się telefonicznie ze wszystkimi rodzinami.

Z poważaniem
Urząd ds. zdrowia

