
Οδηγίες προς τους γονείς: Τι κάνουμε όταν κάποιος  παρουσιάζει συμπτώματα Covid-19
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Έχει ζητηθεί από το παιδί σας 
να απομονωθεί  με τη 
διαδικασία του NHS test & trace
επειδή έχει έρθει σε επαφή με 
κάποιον που ήταν θετικός στον 
Covid-19.

Υπάρχει  κάποιος  στην
οικογένεια  που  παρουσιάζει
συμπτώματα  Covid-19;
(υψηλός  πυρετός,  συνεχής
βήχας,  έλλειψη  ή  αλλαγή
γεύσης ή οσμής);

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Παρουσιάζει το παιδί σας 
κάποια από τα συμπτώματα 
Covid-19 (υψηλός πυρετός, 
συνεχής βήχας, έλλειψη ή 
αλλαγή γεύσης ή οσμής);
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Εάν το παιδί σας είναι καλά, 
μπορεί να έρθει στο σχολείο.

Το παιδί σας δεν πρέπει να 
έρθει στο σχολείο και πρέπει να 
παραμείνει στο σπίτι 
τουλάχιστον 14 ημέρες.
Χρειάζεται να:
 Ενημερώσετε το σχολείο 

στην περίπτωση που δεν 
είναι ήδη ενήμερο.

 Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας 
παραμένει σπίτι και 
ακολουθεί τις οδηγίες αν 
υπήρξε πιθανότητα να ήρθε 
σε επαφή με ανθρώπους που
έχουν επιβεβαιωμένο 
κρούσμα.

Το παιδί σας δεν πρέπει να 
έρθει στο σχολείο και πρέπει 
να παραμείνει στο σπίτι 
τουλάχιστον 14 ημέρες.
Χρειάζεται να:
 Ενημερώσετε το σχολείο
 Κάνετε άμεσα το  Covid-

19  test μέσω του link: 
NHS     testing     website     ή 
καλέστε το 111 ή το  119.

 Παραμένετε όλοι στο 
σπίτι σας και ακολουθείτε
τις οδηγίες  σύμφωνα με 
το link: households     with     
possible     coronavirus     
infection

 

Το παιδί σας δεν πρέπει να 
έρθει στο σχολείο και πρέπει να 
μείνει στο σπίτι τουλάχιστον 10 
ημέρες.
Χρειάζεται να:
 Ενημερώσετε το σχολείο
 Κάνετε άμεσα το  Covid-19  

test μέσω του link:   NHS     
testing     website     ή καλέστε το 
119.

 Εάν ανησυχείτε για τυχόν 
συμπτώματα ή χρειάζεστε 
συμβουλή, καλέστε το 111

 Παραμένετε όλοι στο σπίτι 
σας και ακολουθείτε τις 
οδηγίες σύμφωνα με το link: 
households     with     possible     
coronavirus     infection  .  



Μετά από 14 ημέρες το παιδί 
σας μπορεί να επιστρέψει στο 
σχολείο.ΟΧΙ

Έχει αναπτύξει το παιδί σας 
συμπτώματα Covid-19;

Περιμένετε τα αποτελέσματα 
(σε 2-3 ημέρες)

Περιμένετε τα αποτελέσματα 
(σε 2-3 ημέρες)

Το παιδί συνεχίζει να μένει στο 
σπίτι και επιστρέψτε στην 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ των οδηγιών
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Έχει βγει το αποτέλεσμα του 
Covid-19 τεστ θετικό ή αρνητικό;

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας
έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα;ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

Το παιδί μένει στο σπίτι για 10 
μέρες από τότε που ξεκίνησαν τα
συμπτώματα.
Χρειάζεται να:
 Ενημερώσετε το σχολείο
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη 

της οικογένειας μένουν στο 
σπίτι και ακολουθούν τις 
σχετικές οδηγίες σύμφωνα 
με το link household with 
possible coronavirus 
infection.

 Θα έρθει σε επαφή μαζί σας 
το NHS για να ενημερωθούν 
σχετικά με τα άτομα με τα 
οποία έχει έρθει σε επαφή 
με το παιδί σας.

ΘΕΤΙΚΟ
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Έχει αναπτύξει
ο μαθητής

συμπτώματα
Covid-19;

Μετά από 14 
μέρες το παιδί
μπορεί να 
επιστρέψει 
στο σχολείο, 
εφόσον έχει 
αναρρώσει 
πλήρως.

Το παιδί μένει στο σπίτι τουλάχιστον για 14 
μέρες από τότε που το μέλος της οικογένειας 
ανέπτυξε συμπτώματα.
 Ενημερώσετε το σχολείο
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της 

οικογένειας μένουν στο σπίτι και 
ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες 
σύμφωνα με το link household with 
possible coronavirus infection.

 Θα έρθει σε επαφή μαζί σας το NHS για 
να ενημερωθούν σχετικά με τα άτομα με 
τα οποία έχει έρθει σε επαφή το μέλος 
της οικογένειας του μαθητή.

Το παιδί μπορεί να 
επιστρέψει στο 
σχολείο
 Τα μέλη της 

οικογένειας 
μπορούν να βγουν 
από την 
απομόνωση

 Ενημερώνετε το 
σχολείο ότι το 
παιδί σας έχει βγει 
αρνητικό

Μετά από 10 μέρες το παιδί μπορεί 
να επιστρέψει στο σχολείο, εφόσον 
έχει αναρρώσει πλήρως.


