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1. Ce se va ȋntâmpla dacă apare un caz de COVID-19 (Coronavirus) la şcoală?
•

Nu va mai fi nevoie de autoizolarea ȋntregii clase, dacă cineva din clasă iese pozitiv la
testul de COVID-19.

•

Copilul dumneavoastră va fi identificat ca posibil contact doar ȋn cazul ȋn care a avut
contact personal prelungit cu copilul ȋn cauză – de ex. aceeaşi gospodărie, sau a stat
peste noapte.

•

Copilul nu trebuie să se autoizoleze, decât dacă veƫi fi contactat de Test şi Protecƫie.

•

Toate persoanele aflate ȋn contact apropiat şi care trebuie să adopte măsuri specifice,
vor fi identificate, contactate şi avertizate de către Test şi Protecƫie, ca să urmeze
directivele de ultimă oră privind autoizolarea şi testarea, actualizate la 9 august 2021,
destinate pentru:
- adulƫii care s-au vaccinat complet, care nu prezintă simptome şi care nu au ieşit pozitiv la
test; şi pentru
- copiii şi minorii sub 18 ani care nu au simptome şi nu au ieşit pozitiv la test.

Mai multe informaƫii privind cerinƫele de autoizolare, pot fi găsite pe site-ul web Informaƫii NHS, la
adresa: www.nhsinform.scot/boli-şi-afecƫiuni/infecƫii-şi-intoxicări/coronavirus-covid-19 sau
Traduceri (nhsinform.scot) pentru informaƫii accesibile ȋn alte limbi.
2. Testarea ȋn mod regulat
•

Testarea ȋn mod regulat. chiar şi atunci când nu prezentaƫi simptome, ajută la siguranƫa
dumneavoastră şi a colectivului şcolii.

•

Pentru copiii de la şcolile secundare există posibilitatea accesului liber la testul LFD ȋn
cadrul şcolii, pentru a permite testarea lor acasă de două ori pe săptămână, atâta timp cât
nu prezintă simptome. Vă rugăm să contactaƫi direct şcoala ca să solicitaƫi aceste teste, ȋn
cazul ȋn care copilul dumneavoastră are dificultăƫi la accesarea testului.

•

Vă rugăm să ȋncurajaƫi copilul să se testeze de două ori pe săptămână, şi ȋnregistraƫi toate
rezultatele pozitive, negative, sau anulate pe portalul online:
www.nhsinform.scot/campanii/coronavirus-covid-19-raportaƫi-rezultatul-testului.

•

Mai mult, dumneavoastră şi restul familiei, inclusiv copiii de şcoală primară, puteƫi avea
acces la kituri de testare gratuite prin intermediul programului Universally Accessible
Testing (testare accesibilă universal), care se află la dispoziƫia oricărei persoane din Scoƫia.
Kituri de testare gratuite LFD pentru acasă, pot fi colectate de la centrele de testare COVID
sau de la farmacii, sau livrate la domiciliu dacă le comandaƫi online la adresa
www.gov.scot/publicaƫii/coronavirus-covid-19-faceƫi-testul/pagini/nu-covid-simptome.
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3. Rezervaƫi un test dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentaƫi simptome
•

Vă rugăm să fiƫi foarte atent la apariƫia simptomelor de COVID-19. Dacă apar la copilul
dumneavoastră orice fel de simptome de COVID-19, el nu trebuie să meargă la şcoală. El
trebuie să stea acasă, să se autoizoleze şi să se testeze pentru COVID-19. Pentru mai
multe informaƫii, accesaƫi Informaƫii NHS.

•

Toƫi ceilalƫi membri ai gospodăriei (inclusiv dumneavoastră), trebuie de asemenea să stea
acasă şi să urmeze directivele de ultimă oră, care pot fi găsite la adresa Informaƫii NHS. În
cazul unui test pozitiv, veƫi fi contactat de Test şi Protecƫie, cu indicaƫii despre ce aveƫi de
făcut.

•

Rezervaƫi un test la adresa Informaƫii NHS pentru centrul de testare COVID-19 din
apropiere. Există peste tot ȋn Scoƫia unităƫi de testare pe loc, accesibile cu maşina (drivethrough), pe jos (walk-through), şi mobile, care funcƫionează ȋntre 8am şi 8pm, 7 zile pe
săptămână. Lista completă a acestor centre poate fi găsită pe Gov.Scot. Sau puteƫi
comanda un kit de testare PCR online, sau sunând la numărul 119. Kitul de testare vă va fi
livrat la domiciliu. Pentru returnarea testului, puteƫi să-l lăsaƫi la cea mai apropiată cutie
poştală, sau dacă nu puteƫi ieşi din casă, puteƫi suna la numărul 119 pentru a solicita
colectarea printr-un mesager.

4. Oprirea răspândirii COVID-19
Pentru a reduce riscul contaminării dumneavoastră şi a colocatarilor cu COVID-19, puteƫi face
următoarele:
•

•
•
•
•
•

Vaccinaƫi-vă, dacă nu aƫi făcut-o deja, şi dacă sunteƫi eligibil pentru vaccin. Vaccinarea este
cea mai bună metodă de protecƫie ȋmpotriva COVID-19, care poate provoca serioase
complicaƫii. Dacă cineva din familia sau gospodăria dumneavoastră nu a fost ȋncă vaccinat,
atunci ar trebui să se programeze la vaccin cât mai curând. Astfel aƫi putea evita
autoizolarea pe viitor. Informaƫii despre vaccinare pot fi accesate la adresa Informaƫii NHS.
Spălaƫi-vă regulat mâinile cu apă şi săpun pentru minim 20 de secunde
Dacă nu aveƫi la dispoziƫie apă şi săpun, folosiƫi dezinfectant
Când tuşiƫi sau strănutaƫi, acoperiƫi-vă gura şi nasul cu un şerveƫel, sau cu mâneca (nu cu
mâinile) şi aruncaƫi imediat şerveƫelul la gunoi şi spălaƫi-vă pe mâini.
Deschideƫi geamurile/uşile ȋn mod regulat, pentru ventilaƫie
Fiƫi foarte atent la apariƫia simptomelor de COVID şi autoizolaƫi-vă dacă aveƫi simptome de
COVID, sau dacă aƫi fost avertizaƫi de către Test şi Protecƫie.

Informaƫii suplimentare
Pentru informaƫii şi răspunsuri la ȋntrebări generale despre Coronavirus, accesaƫi:
https://www.clubpărinƫi.scot/subiecte/coronavirus/coronavirus-faq?age=0 şi
https://www.nhsinform.scot/ boli-şi-afecƫiuni/infecƫii-şi-intoxicări /coronavirus-covid-19
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