
 
13.05.2020 

 
Material destinat persoanelor care au copii în creştere şi educare 

în districtul şi oraşul Osnabrück 
 în ceea ce priveşte conduita legată de boala COVID-19 

 
 
Mult stimaţi părinţi, 
mult stimate persoane care aveţi copii în creştere şi educare, 
 
Prin intermediul acestei scurte informări sub forma unui material scris, dorim să vă punem la dispoziţie cele 
mai importante informaţii legate de conduita în contextul epidemiei cu boala COVID-19, cu atât mai mult 
cu cât copilul dumneavoastră revine pe băncile şcolii.  
 

 
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa copilului dumneavoastră următoarele măsuri legate de igienă, 
acestea fiind deosebit de importante şi în cadrul şcolii: 
 

- respectarea unei distanţe de siguranţă de minim 1,5 m faţă de alţi copii şi faţă de adulţi 
- respectarea igienei mâinilor, aceasta însemnând spălarea cu regularitate a mâinilor, cu săpun, 

pe o durată de 30 de secunde  
- respectarea regulilor de conduită la tuse şi strănut (în îndoitura braţului sau într-o batistă)  
- purtarea unui mijloc de protecţie pentru gură şi nas atunci când se efectuează o deplasare 

cu mijloacele de transport în comun ale societăţii ÖPNV (cu autobuzul) 
- se recomandă purtarea unui mijloc de protecţie pentru gură şi nas pe timpul pauzelor; de aceea 

vă rugăm să daţi copilului mijloc de protecţie pentru gură şi nas, pentru ca acesta să îl aibă 
asupra sa  

Este obligatoriu să informaţi şcoala dacă copilul dumneavoastră manifestă unul din următoarele simptome:  
- tuse, dificultăţi de respiraţie, dureri în gât, guturai 
-  febră (vă rugăm să măsuraţi temperatura acasă şi nu să o evaluaţi dumneavoastră)  
- alte simptome: dureri musculare şi ale încheieturilor, nas înfundat, dureri de cap, tulburări ale 

gustului, tulburări ale mirosului, oboseală, stare de rău 
 

În cazul în care apare unul din aceste simptome, nu mai aveţi voie să trimiteţi copilul la şcoală. Copilul 
trebuie să rămână acasă iar dumneavoastră trebuie să contactaţi medicul de familie sau medicul pediatru.  

În cazul în care simptomele apar în timpul cât copilul este la şcoală, el trebuie să îşi pună imediat mijlocul 
de protecţie pentru gură şi nas şi trebuie luat imediat de la şcoală (în funcţie de vârstă).  

În acest caz, contactaţi imediat medicul dumneavoastră de familie sau medicul pediatru. 

Prin email la adresa: corona-schulen@LKOS.de 
Telefonic: 0541 501 1111 luni - vineri  9:00 – 17:00 
 sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare  9:00 – 13:00 

Ce trebuie să faceţi în cazul în care la copilul dumneavoastră se confirmă un caz de îmbolnăvire cu 
coronavirusul? 
 
De îndată ce vi s-a comunicat rezultatul prin intermediul serviciului medical, vă rugăm să informaţi imediat 
şcoala despre acest lucru. Alte măsuri urmează să fie stabilite împreună cu serviciul medical.  

 
În toate discuţiile pe tema protecţiei nasului şi a gurii trebuie constatat că protecţia în cadrul unui grup de 
persoane creşte în raport direct proporţional cu numărul de persoane din cadrul grupului care poartă un 
mijloc de protecţie pentru gură şi nas. 
Pentru orice întrebări vă puteţi adresa la: 

 
Team Corona Schulen (doamna dr. Tasche) 
Tel. 0541/501-1111 
E-Mail: corona-schulen@LKOS.de 

 
Serviciul dumneavoastră medical pentru districtul şi oraşul Osnabrück 
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