6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ενημέρωση
Αγαπητοί γονείς,
τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι :
 Πυρετός
 Βήχας
άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
• Δυσκολία στην αναπνοή
• Μυαλγίες
• Ρίγος
• Πονοκέφαλος
• Δυσκαταποσία
• Ρινική καταρροή/συμφόρηση
• Ναυτία / έμετος
• Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις
Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από τον
Ιατρικό Σύλλογο Έβρου (24/09/2020), σας γνωρίζουμε πως, αν τα παιδιά σας παρουσιάζουν ένα
από τα παραπάνω συμπτώματα, δεν πρέπει να τα στέλνετε στο σχολείο.
Σε περίπτωση εμφάνισης ενός από τα παραπάνω συμπτώματα, ακόμη και για ένα απλό
συνάχι, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με τον παιδίατρό σας και να ακολουθείτε τις
οδηγίες του.
Αν παρόλα αυτά στείλετε το παιδί σας στο σχολείο, θα κληθείτε να το πάρετε στο σπίτι.
Το παιδί θα επιστρέψει στο σχολείο, μόνο με ιατρική βεβαίωση και μετά από 48 ώρες
απύρετο, χωρίς λήψη αντιπυρετικού (αν είχε πυρετό) ή μετά από 10 ημέρες παραμονής στο σπίτι
και υποχώρηση των συμπτωμάτων (χωρίς ιατρική βεβαίωση).
Όσον αφορά στον πυρετό, ακόμη και με δέκατα τα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο.
Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο να χορηγούν κάποιοι γονείς στο παιδί τους, αναλγητικά,
αντιπυρετικά ή παυσίπονα πριν έρθουν στο σχολείο, καλό θα είναι να μη το κάνουν, καθώς το
μόνο που πετυχαίνουν είναι η απόκρυψη συμπτώματος, γεγονός που όχι μόνο δεν βοηθά αλλά
μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
Αν υπάρχει κάποιο χρόνιο νόσημα (έστω και αλλεργικής φύσης) παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε άμεσα με ιατρική βεβαίωση.
Επίσης
 καλό θα ήταν, το κάθε παιδί να έχει και μια 2η μάσκα μαζί του σε σακουλάκι, καθώς
πολύ συχνά τα παιδιά χάνουν τη μάσκα τους ή τη λερώνουν και το σχολείο δεν έχει τη
δυνατότητα της συνεχούς χορήγησης μάσκας (παρόλο που το κάνουμε μέχρι τώρα).
 τα παιδιά μπορούν να ξαναγεμίζουν το δοχείο νερού τους από τις βρύσες του
σχολείου, αρκεί να μην το ακουμπάνε στη βρύση και αφού αφήσουν να τρέξει λίγο
νερό πριν το γεμίσουν. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πίνουν νερό με το στόμα,
κατευθείαν από τη βρύση.

