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Ce fac, cum acționez când copilul meu se îmbolnăvește? 
Pentru a preveni răspândirea coronavirusului, este foarte important, să nu aduceți copilul îmbolnăvit la 
grădiniță sau școală. Simptomele tipice ale bolii coronavirusului includ de exemplu: 

 febră 
 tuse 
 durere de cap 
 greață 
 diaree 
 

 dureri musculare 
 durere de gât 
 nasul curgător 
 lipsa respirației și  
 pierderea simțului mirosului sau a 

gustului
 

Simptomele bolii coronavirusului COVID-19 nu pot fi distinse de simptomele altor boli virale, decât prin 
testarea pentru coronavirus. 
Mai ales la copii, simptomele bolii coronavirus sunt adesea ușoare și de scurtă durată. 
 
Dacă unui copil sau unui membru a familiei sale dezvoltă chiar și simptome ușoare care 
sugerează boala coronavirusului, persoanei care are simptome trebuie efectuat un test de 
coronavirus. 
 
Părinții copiilor din Turku pot face pentru copil o programare la un test de coronavirus apelând la 
numărul de telefon: 

 La zilele săptămânii între orele 8:00-15:00 și începând de la 5 septembrie și sâmbătă și duminica 
între orele 9-11 

 La linia de consiliere de coronavirus a orașului Turku la numărul de telefon 02 266 2714 
 

Un adult poate face o evaluare a simptomelor de corona la adresa de internet omaolo.fi. 
 
Simptomaticul deci persoana care are simptome rămâne, stă în propria lui casă cel puțin până la 
finalizarea rezultatului testului. 
 
Membrii familiei care nu au simptome pot fi la școală, la grădiniță și la muncă în așteptarea unui 
rezultat al testului, cu excepția cazului în care există o suspiciune puternică, că persoana care așteaptă 
rezultatul testului de coronă are o infecție cu coronavirus (de exemplu, călătoria unui membru al familiei 
în străinătate în țările cu risc coronarian ridicat în ultimele 14 zile). 
 
Dacă testul coronavirus este negativ, la grădiniță sau la îngrijirea de zi copilul poate întoarce dacă 
copilul nu are simptome deci este asimptomatic sau simptomele sunt semnificativ reduse. Uneori, un nas 
ușor curgător sau tușa persistă mult timp după o infecție respiratorie superioară. Dacă rezultatul testului 
a fost negativ și simptomele sunt în mod clar în scădere și copilul de altfel s-a îmbunătățit, un simptom 
ușor nu este un obstacol pentru a întoarce la grădiniță. Un certificat despre răspunsul negativ al testului 
nu este necesară. 
 
Dacă testul coronavirus este pozitiv, întreaga familie trebuie să stea acasă. Veți primi informații despre 
tratamentul suplimentar de la autoritățile pentru boli infecțioase. 
 
Este important, ca simptomele de astm și de alergie al copilului să fie gestionate și ținute sub control cu 
ajutorul tratamentului de medicamente bune. Cu toate acestea, din cauza simptomelor de astm ușoare 
de lungă durată tipice unui copil, nu este necesar, ca copilul să fie absent de la grădiniță sau de la 
îngrijirea de zi. La un test de coronavirus trebuie solicitat, dacă simțiți, că simptomele dumneavoastră 
includ simptome de infecție. 
 
 
Din cauza simptomelor familiare, pe termen lung, nu este nevoie ca copilul să fie absent din grădiniță 
sau de la școală sau să solicitați pentru un test de coronavirus. Dacă simptomele se schimbă, testul 
trebuie efectuat în mod sensibil. 
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De asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a reduce și răspândirea bolilor infecțioase, altele decât 
coronavirusul, astfel încât capacitatea de testare să fie suficientă pentru fiecare persoană având 
simptome. 
 
Acest ghid se bazează pe liniile directoare și instrucțiunile ale Departamentului de bunăstare la locul de 
muncă și ale Ministerului Educației și Culturii. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-
koronavirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

Linii directoare și instrucții pentru organizatorii educației și educației timpurie în timpul epidemiei de 
coronavirus (Ministerul Educației și Culturii). 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

