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Okula ve okul/aile tamamlayıcı bakım hizmeti veren kurumlara devam eden çocuklarda hastalık
ve üşütme belirtileri olduğunda izlenecek yollar
Mart 2021 tarihinde Federal Sağlık İdaresi (BAG) «pädiatrie schweiz» ile işbirliği yaparak çocuklar ve
gençlere yönelik test kriterlerini yeniden uyarladı. Bunun DWK tarafından geliştirilmiş olan ve okul/aile
tamamlayıcı bakım hizmeti veren kurumlara devam eden çocuklarda ve gençlerde hastalık ve üşütme
belirtileri olduğunda izlenecek yolları tanımlayan akış şeması üzerinde etkileri bulunmaktadır. Gelecek
kış ve grip sezonu dikkate alındığında, üşütme belirtileri ortaya çıktığında izlenecek yolların ifade edildiği
ekte bulunan bu bilgilendirmenin ebeveynlere ve okullara temin edilmesi öngörülmüştür. Ekte bulunan
akış şeması BAG ile koordineli olarak ve çocuklarda virüsün yayılması ile ilgili güncel bilgi seviyesi esas
alınarak geliştirilmiştir.
6 yaş üzerindeki çocuklarda izlenecek yollar
6 yaş üzerindeki çocuklarda ve gençlerde, yetişkinler için geçerli olan klinik kriterlerin aynıları geçerlidir.
COVID-19 ile uyumlu semptomlar ortaya çıkarsa çocuk veya genç evde kalır ve doktorda test yaptırır.
Test pozitif sonuçlanırsa, izolasyona girmesi gerekecektir. Test negatif sonuçlanırsa çocuk veya genç
24 saat boyunca ateşi çıkmadan evde kalır (karş. Ekli akış şemasının arka sayfası).
Bu kolay işlem şekli sayesinde birincil ve ikincil okul için kendisine ait bir akış şemasına gerek
kalmamaktadır.
6 yaş altındaki çocuklarda izlenecek yollar
Semptomları olan 6 yaş altındaki çocuklarda izlenecek yollar ise daha farklıdır. Burada ekte bulunan
algoritma yardım ve yönlendirme sağlamaktadır. Burada önemli olan:
-

Genel durumu kötü olan ve beraberinde 38.5⁰ üzerinde yeni ortaya çıkan ateşi olan veya olmayan
çocuklar evde kalır. Ebeveynler tedavi eden doktor ile iletişime geçerler. Doktor farklı bir teşhis
koymuyorsa bir test yapılmalıdır. Test sonucu negatif ise ateş çıkmadan geçen 24 saatlik süreden
sonra çocuk yeniden okula gidebilir.

-

Genel durumları iyi olan çocuklar yeniden ortaya çıkan güçlü öksürük veya 38.5⁰ üzerinde ateş
görülmesi halinde öncelikle evde kalırlar. Çocukta farklı COVID-19 semptomları da olması
durumunda doktordan konsültasyon istenmeli ve - farklı bir teşhis bulunmuyorsa - bir test
yapılmalıdır.

-

Genel durumu iyi olduğu halde ateş veya güçlü öksürük üç gün veya daha uzun bir süre devam
ederse ve farklı semptomlar görülmezse, yine doktora gidilmeli ve - farklı bir teşhis bulunmuyorsa
- bir test yapılmalıdır.

-

Nezle ve/veya boğaz ağrısı beraberinde hafif öksürük varsa/yoksa, ancak ateş görülmüyorsa
genel durumun iyi olması halinde okuldan / bakım kurumundan uzak kalınmasını ve test
yapılmasını da gerektirmez.

Ekte bulunan algoritma < 6 yaş semptomatik çocuklarda izlenmesi gereken yolu tarif etmektedir. Bir
okulda veya bakım kurumunda salgın gözlemi çerçevesinde testlerin her yaştan semptomatik olmayan
çocuklarda da uygulanabileceği dikkate alınmalıdır.
«Pädiatrie schweiz» www.coronabambini.ch ile birlikte hasta çocukları olan ebeveynlere yapılandırılmış
bir anket yardımıyla çocuklarının semptomlarını değerlendirme ve okula gidip gidemeyeceğine karar
verme konusunda destek veren bir online araç işletmektedir. Araç - epidemiyolojik duruma bağlı olarak -
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sürekli olarak güncellenmektedir. Bu, ebeveynlerin yönlendirildiği ve diledikleri zaman kullanabilecekleri
ilave bir imkandır.
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