Додаток 2
Модель листа для сімей учнів, які знаходяться у тісному контакті з позитивним випадком інфекції
SARS-CoV-2 в навчальному закладі.

[Уряд Балеарських островів
Рада з питань освіти, університету та
досліджень]

[Уряд Балеарських островів
Рада з питань охорони здоров’я та
споживання]

Шановна сім’я,
Дотримуючись протоколу, встановленого між Радою з питань освіти, університету та досліджень та Радою
з питань охорони здоров’я та споживання, ми повідомляємо вам, що в центрі був випадок COVID-19.
Ваш син або дочка були у тісному контакті з випадком, тому, як ми пояснили вам на початку курсу,
він/вона повинен/повинна пройти діагностичний тест, щоб виключити наявність інфекції. Діагностичний
тест проводиться за допомогою зразка носоглотки, триває кілька секунд і не спричинює болі, хоча може
виявитися трохи дратівливим.
Санітарна бригада буде переміщена до ………………………………… для тестування всіх осіб (учнів,
викладачів та персоналу) які, на думку органів охорони здоров’я знаходилися у тісному контакті з вірусом.
Нагадуємо, що на початку курсу ви підписали інформовану згоду на проведення тесту.
Ця процедура відбудеться ……………………….. числа о ………………….. годині у
…………………………………………………………………………………...
Важливо бути пунктуальним, використовувати маску і дотримуватися безпечної
дистанції. Учень повинен прийти в супроводі дорослого.
Результат тесту отримується приблизно за 24 години. З органу охорони здоров’я вам повідомлять про
результат. У разі негативного результату ви отримаєте СМС-повідомлення на контактний телефон і учень
повинен буде пройти 10 днів домашнього карантину, протягом яких, якщо у нього з’являться симптоми,
він має зв’язатися зі своєю медичною бригадою або конкретною організацією зазначеною органами
охорони здоров’я.
У випадку позитивного результату, ви будете проінформовані по телефону про результат та заходи, яких
необхідно дотримуватися. У цьому випадку учень залишається на домашню ізоляцію протягом
щонайменше 10 днів або до тих пір, доки його медична команда вважає необхідним.
Дні ізоляції або домашнього карантину не будуть враховуватися як прогули в школі, і якщо ваш син або
дочка відчуває себе добре, ви зможете дистанційно стежити за освітньою діяльністю.
Класний керівник зв’яжеться з вами для відстеження освітньої діяльності.
Дуже дякуємо за співпрацю.

