
Simptome de boala: Are voie copilul 
meu sa mearga la scoala?
In caz de simptome de boala la copil, instiintati imediat scoala pentru ca el sa fie luat in evidenta ca bolnav si pentru a stabili 
de bun acord cum sa procedati in continuare. Scoala va va informa si asupra reglementarilor actualmente in vigoare privind 
reluarea activitatilor scolare. Rugam sa aveti in vedere ca protectia tuturor copiilor si a membrilor personalului precum si a 
familiilor acestora impotriva unei infectii este de datoria comuna a parintilor si a scolii.

COPILUL MEU PREZINTA SIMPTOME, ARE...

Copilul meu NU poate merge la scoala!
Trebuie sa dau urmare indicatiilor Directiei Sanatatii Publice.

Rezultat 
POZITIV 
al testului

Rezultat 
NEGATIV 
al testului

Doctorita mea/doctorul meu nu 
efectueaza teste COVID-19.efectueaza teste COVID-19

nu Doctorita mea / doctorul meu 
efectueaza un test COVID-19.

Pana la comunicarea rezul-
tatului testului copilul meu nu 

poate frecventa scoala.

 test COVID-19.

Copilul meu NU are voie sa mearga la scoala! 

Iau legatura cu doctorita/doctorul. Ea / el va decide daca copilul 
meu trebuie supus testului de COVID-19.

Copilul meu NU are voie sa mearga la scoala! 

Copilul meu NU poate merge la scoala!

opilul meu are 
voie sa mearga 

la scoala! 

Nu este nevoie 
de test negativ 
privind virusul 

si nici de o 
adeverinta 
medicala.

o infectie cu caracter 
pronuntat de boala 

(de ex. tuse, dureri de gat, 
temperatura peste normal)

o infectie cu simptome grave, ca de exemplu

Dupa 48 de 
ore libere de 
simptome de 

infectie, copilul 
meu poate 

frecventa din 
nou scoala!  

Nu este nevoie 
de test negativ 
privind virusul 

si nici de o 
adeverinta 
medicala.

* valabil numai in conditii de raspandire redusa a infectiei (scenariul A)

Dupa 48 de 

meu poate 

ore libere de 

frecventa din 

simptome de 

nou scoala!  

infectie, copilul 
simptome de 

opilul meu are 
voie sa mearga 

la scoala! 

Dupa 48 de ore libere 
de simptome, copilul 
meu poate frecventa 

din nou scoala!

– in masura in care 
medicii nu recomanda 

nimic contrar! 
O adeverinta medicala 

nu este necesara.

Dupa 48 de ore libere 
de simptome, copilul 
meu poate frecventa 

febra 
(peste 38,5°C)

sau dureri mus-
culare / la nive-
lul membrelor

pierderea 
simtului olfactiv 

sau gustativ

tuse puternica 
si persistenta

(nu in caz de 
boala cronica)

o infectie 
banala, fara 

infl uenta asupra 
starii generale, 
ca de exemplu 

un guturai sau o 
usoara tuse 
(fara febra).

In vigoare de la data: 29.09.2020

Constient de a fi  avut un 
contact cu un caz confi rmat?

NU* DA

din nou scoala!


