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Драги родители,
Со ова писмо сакаме да ве информираме за тоа како се
постапува со новиот вирус Корона на училиште / во дневниот центар
за вашето дете. Во суштина, децата и адолесцентите особено не
спаѓаат во ризичните групи погодени од инфекција со романот
коронавирус.
Ако има сомнителни случаи на корона во Bremerhaven, можете да
бидете сигурни дека ќе бидете навремено информирани и ќе добиете
јасни упатства за дејствување кои биле координирани со
здравствениот орган.
Корона вирусот се пренесува на ист начин како вирусот на
грип. Затоа, истите мерки за хигиена се применуваат за да се спречи
преносот. Ве молиме вежбајте ги овие мерки со вашето дете и ве
молиме придржувајте се кон нив сами!
Во овој контекст, одделот за здравство постојано истакнува дека
најважните и најефикасните мерки за лична заштита од инфекција со
патогени микроорганизми од респираторни инфекции се точната
етикета за кашлица и кивање, добра хигиена на рацете и чување
настрана (приближно еден до два метра) од се осомничени дека се
болни. Ваквите упатства се дополнуваат само кога здравствениот
орган смета дека е неопходно. Постојано се ажурираат публикации
на оваа тема на www.bremerhaven.de или на веб-страницата на
Институтот Роберт-Кох, www.rki.de. Ако сметате дека вашето здравје
е засегнато од лични причини, треба да се јавите кај матичниот лекар
по телефон. Освен тоа, се препорачува контактирање на услугата
број 115.
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Во принцип, здравствениот орган советува да не се посети
местото со симптоми на грип каде има ослабени или болни лица.
Понатаму, тоа укажува дека од медицинско-техничка гледна точка,
превентивното носење маски за дишење и употреба на средства за
дезинфекција на рацете во секојдневниот живот не е препорачливо.
Потребна е лична заштитна опрема во областа на медицинската нега.
Се надеваме дека овие тековни информации ќе ви дадат сигурност за
тоа како да се справите со моменталната состојба. Здравјето на
вашето дете е особено важно за нас. Сите канцеларии на градот
постојано советуваат и ја проценуваат секоја промена на ситуацијата
за да можеме да реагираме брзо кога е потребно!
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