
Eforturile dvs. vor face  
diferenţa – împreună vom 
asigura o igienă completă

Îndrumar de igienă pentru părinţi

Sănătos - Bolnav
Când trebuie copilul dvs. să rămână acasă şi să stea 
departe de instituţia de asistenţă pe timpul zilei?

Pentru părinţi
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Când ar trebui copilul să rămână acasă?
Un copil bolnav trebuie îngrijit acasă. Copilul are nevoie de îngrijirea dvs. şi ar putea infecta 
ceilalţi copii şi personalul din instituţia de asistenţă pe timpul zilei. 

Informaţi instituţia de asistenţă în cursul dimineţii (prin telefon) că aveţi copilul bolnav.

Dacă copilul dvs. se îmbolnăveşte în timp ce se află la instituţia 
de asistenţă
Dacă copilul dvs. se îmbolnăveşte în cursul zilei, personalul de asistenţă va lua legătura cu 
dvs. Sunteţi obligat să veniţi şi să vă luaţi copilul. 

Când poate reveni copilul la instituţia de asistenţă?
Regula de bază impune ca un copil bolnav sau orice membru al personalului care este 
bolnav să nu vină la instituţia de asistenţă.

Un copil care are o boală infecţioasă, poate reveni la instituţia de asistenţă numai după ce 
nu mai este infectat.  
(O prezentare generală a bolilor infecţioase specifice se găseşte în îndrumarul Autorităţii 
daneze pentru medicină şi sănătate: „Smitsomme sygdomme hos børn og unge” (Bolile 
infecţioase la copii şi tineri adulţi, 2013, capitolul 8.))

Sănătos - Bolnav
Întotdeauna este important să evaluaţi starea generală a copilului atunci când apreciaţi dacă 
este sănătos sau bolnav. 

Copilul se simte bine 
• Când starea generală a copilului nu este afectată. 
• Când copilul nu are febră. 
• Când copilul poate participa la activităţile normale. De exemplu, copilul trebuie să fie în 

stare să se joace în aer liber şi să ia parte la o excursie.

Copilul este bolnav 
• Dacă este afectată starea generală a copilului, de exemplu, când copilul este slăbit, 

smiorcăit, neastâmpărat şi/sau plângăcios.
• Când copilul are febră.
• Dacă există un simptom specific de boală, de exemplu, diaree, vomă, infecţie la ochi cu 

supuraţie.
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Boli infecţioase, la care starea generală a copilului nu este 
afectată
Multe dintre boli au un caracter infecţios. Pentru a limita răspândirea bolilor infecţioase, este 
posibil să vi se ceară să ţineţi copilul acasă chiar dacă starea generală a copilului nu este 
alterată, cum ar fi la boala numită impetigo.

În unele cazuri de îmbolnăvire, copilului i se poate permite să vină la instituţia de asistenţă 
chiar dacă există un risc de infecţie, de exemplu, în cazurile de sindrom de eritem infecţios, 
febră aftoasă, herpes.

Sfaturi şi moduri de contact
În primul rând, personalul aflat în instituţia de asistenţă vă va oferi unele recomandări.  
Dacă există îndoieli în privinţa bolii copilului, puteţi lua legătura cu medicul pediatru.

Consultanţii pentru sănătate şi cel pentru probleme de igienă din Municipalitatea 
Sønderborg oferă recomandări personalului din instituţia de asistenţă, în conformitate cu 
îndrumarele de la Autoritatea daneză pentru medicină şi sănătate privind bolile infecţioase.

Aflaţi mai multe
Îndrumarul de la Autoritatea  
daneză pentru medicină şi sănătate:  
„Smitsomme sygdomme hos børn og unge” 
(Bolile infecţioase la copii şi tineri adulţi) 
http://bit.ly/1pKPNkb

Îndrumarul Municipalităţii Sønderborg: 
Când un copil este bine şi când este bolnav

Vă mulţumim pentru  
că vă gândiţi la prietenii  

mei din instituţia de  
asistenţă pe timpul zilei!

http://bit.ly/1pKPNkb
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/ErhvervBeskftigelseogSundhed/Sundhed/Hvornrerbarnetrasktoghvornrerbarnetsygt/Accessible.aspx
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Acest îndrumar a fost pregătit de  
consultantul pe probleme de igienă Joan Anita Clausen  
şi medicul de teritoriu Pernille Gudbjerg. 

Municipalitatea Sønderborg
Activitate, ocupaţie şi sănătate
Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen)
DK-6400 Sønderborg

Consultant în probleme de igienă Joan Anita Clausen
jocl@sonderborg.dk
Tel. +45 27 79 51 95
www.sonderborgkommune.dk
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