Czy Twoje dziecko ma objawy COVID-19?
Dzieci zwykle przechodzą infekcję COVID-19 bezobjawowo lub
występują u nich tylko łagodne symptomy.
Na jakie objawy COVID-19 należy zwracać uwagę?
Typowe oznaki choroby u dzieci to osłabienie, zmęczenie i senność,
a także brak zainteresowania zabawą oraz innymi, codziennymi
aktywnościami. Wśród pozostałych symptomów może być:
• Suchy kaszel
• Gorączka
• Ogólnie złe samopoczucie
Mogą też występować takie objawy ze strony układu oddechowego,
jak np. ból gardła, przeziębienie itp. Niewykluczone są inne
symptomy, np. biegunka. Nie wszystkie objawy muszą być obecne
równocześnie.
Co należy zrobić, gdy u dziecka występują symptomy,
które mogą wskazywać na COVID-19?
Jeżeli dziecko ma objawy mogące świadczyć o zakażeniu COVID-19,
należy je zatrzymać w domu. Inni członkowie rodziny powinni
zachowywać wobec niego dystans – na ile to możliwe. Oczywiście
dzieci potrzebują opieki, pocieszenia i bliskiego kontaktu, takiego jak
przytulenie. Jest to ważniejsze niż utrzymywanie odległości.
Jeżeli niepokoisz się stanem dziecka lub ma ono mniej niż dwa lata,
zadzwoń do swojego lekarza pierwszego kontaktu w celu weryfikacji
objawów i skierowania na test. Jeśli uważasz, że konsultacja
z lekarzem nie jest konieczna, możesz samodzielnie zarezerwować
termin wykonania testu u dziecka na stronie coronaproever.dk.
Kiedy dziecko może wrócić do żłobka/przedszkola lub szkoły?
Jeżeli test na obecność koronawirusa u dziecka dał wynik dodatni,
musi ono pozostać w domu do upływu 48 godzin od ustąpienia
objawów.
Jeśli wynik testu był ujemny, dziecko może wrócić do żłobka/
przedszkola lub szkoły, gdy wyzdrowieje i będzie mogło normalnie
uczestniczyć we wszystkich codziennych zajęciach.
Po przebytej infekcji dróg oddechowych dzieci mogą przez jakiś
czas pokasływać. Jeżeli poza tym u dziecka nie występują już żadne
objawy i wydaje się zdrowe oraz pełne energii, może uczęszczać
do żłobka/przedszkola lub szkoły pomimo lekkiego kaszlu.

Czy dziecku należy wykonać test
na COVID-19?
Odróżnienie przeziębienia lub
innej infekcji dróg oddechowych
od choroby wywołanej przez
nowego koronawirusa może być
trudne. Test pomaga ustalić,
czy faktycznie jest to COVID-19.
Jeśli nie podejrzewasz, że
dziecko mogłoby być zakażone
koronawirusem, możesz nie
wykonywać u niego testu.
Najważniejsze jest zatrzymanie
dziecka w domu do czasu
całkowitego wyzdrowienia.
Jeżeli inni domownicy także
zachorowali – lub zachorują –
to osoby dorosłe mogą poddać
się testowi, ponieważ przyczyna
choroby wśród członków rodziny
często jest ta sama.
Jeśli masz wątpliwości, czy
przyczyną objawów u dziecka
może być COVID-19, a także,
czy należy wykonać test, zadzwoń
do swojego lekarza pierwszego
kontaktu.

05.11.2020 r.

coronasmitte.dk

sst.dk/corona

