Okullarda ve erken çocukluk döneminde
hastalığın yönetilmesi
Koronavirüsün (COVID-19) toplumumuzda yayılmasını yavaşlatmak için
yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri hasta iken en hafif hastalık belirtilerinde
bile evde kalmaktır.

Bilmeniz gerekenler
Çocuğunuz iyi değilse, en hafif hastalık belirtilerinde bile, evde
kalmalıdır
Çocuğunuz gün içinde iyileşmezse, en kısa sürede okul/erken çocukluk eğitimi ve bakımından
(ECEC) alınmalıdır.

Çocuğunuzda aşağıda özetlenen koronavirüs (COVID-19)
belirtilerinden herhangi biri varsa, belirtiler ne kadar hafif
olursa olsun, test yaptırmalı ve sonuçlarını alana kadar evde
kalmalıdır:
• ateş
• titreme veya terleme
• öksürük
• boğaz ağrısı
• nefes darlığı
• burun akıntısı
• koku veya tat alma duyusu kaybı.
Bazı durumlarda baş ağrısı, kas ağrısı, burun tıkanıklığı, bulantı, kusma ve ishal de belirti olarak
kabul edilebilir.
Daha fazla tavsiye için:
• 24 saat açık koronavirüs (COVID-19) yardım hattını arayın: 1800 675 398
• bir pratisyen doktoru arayın
• Sağlık Bakanlığı (Department of Health - DHS) çevrimiçi öz değerlendirme aracını kullanın.
Nerede test yaptırılır internet sitesini ziyaret edin.

Çocuğunuzun koronavirüs (COVID-19) testi negatif olsa bile
hastalık belirtileri yok oluncaya kadar evde kalmalıdır.
Bir kişinin koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktıysa veya yakın temas olarak tanımlandıysa,
DHS'den izin alana kadar tecrit olması/karantinada kalması gerekir.
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Saman nezlesi veya astım gibi mevcut rahatsızlıklar nedeniyle kalıcı belirtileri olan ve belirtileri
açıkça tipik olan çocuklar ECEC/okula devam edebilir. Normal belirtilerinden farklı veya daha kötü
belirtiler geliştirirlerse COVID-19 için test yaptırmalıdır. Öksürük veya burun akıntısı gibi COVID-19
belirtileriyle örtüşebilecek kalıcı belirtileri varsa ECEC/okula gitmek için GP'lerinden tıbbi sertifika
almayı düşünmelidirler.
Küçük çocuklarda (yuvadan 2’inci sınıfa kadar olanlar) burun akıntısı veya öksürük gibi uzun süreli
virüs sonrası belirtiler olabilir ve belirtilerden tamamen arınmasalar bile negatif bir COVID-19
testinin ardından okula /ECEC'ye dönebilirler. Aksi takdirde iyi olduklarını veya akut
hastalıklarından iyileştiklerini onaylamak için GP'lerinden tıbbi bir sertifikaya ihtiyaç duyacaklardır.
Öğrencilerin ve çocukların diğer rahatsızlıklar için evde kalmaları gereken minimum süreler
hakkında bilgiler konusunda DHS okuldan uzak durma tablosu’na bakın.

Çocukların okula/ECEC'ye dönmeden önce tıbbi sertifikaya
ihtiyacı yoktur
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı (Department of Education and Training) veya DHS’in belirtiler yok
olduktan sonra, çocukların/öğrencilerin okula/ECEC'ye dönmeden önce tıbbi sertifika almaları için
ileri sürdüğü herhangi bir koşulu yoktur.

Bu adımların takip edilmesindeki desteğiniz için teşekkür ederiz, birlikte hepimiz
güvende kalabiliriz.
Bu tavsiye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı (Department of Education and Training), Daha Güvenli
Bakım Victoria (Safer Care Victoria) ve Sağlık Bakanlığı (Department of Health) tarafından
hazırlanmıştır
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