
Se o(a) seu(ua) filho(a) 
desenvolver sintomas 

de coronavírus

Se o resultado do teste 
for POSITIVO

Se houver mais do que 
um caso em uma só 

turma ou grupo

Mais informações: 
Orientações: gov.uk/coronavirus 
Testes: nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
Somerset Children and Young People: https://www.cypsomersethealth.org/

Se estiver na escola, o(a) 
seu(ua) filho(a) será 

levado(a) para uma sala 
aparte, longe dos outros 

colegas e irão pedir-lhe para 
que o(a) leve para casa*. 

O(a) seu(ua) filho(a) deverá 
ficar em casa durante 10 
dias a partir do momento 

em que adoeceu. 

Utilize o portal online NHS 
111 ou ligue para 119 para 
solicitar um teste para o(a) 

seu(ua) filho(a). 

Todas as pessoas da sua 
casa deverão também ficar 
em casa durante 14 dias. 

A escola não tomará 
qualquer outra ação até que 

o resultado do teste seja 
conhecido. Deverá levar 
entre 24-48 horas para 

obter o resultado. 

Resultado do teste?

Negativo para COVID-19

Assim que o(a) seu(ua) 
filho(a) estiver bem e não 

apresentar sintomas, este(a) 
poderá regressar à escola. 
Os restantes membros da 

família podem sair de casa. 

Deverá notificar a escola sobre 
o resultado positivo do teste. 

O(a) seu(ua) filho(a) terá de ficar 
em casa durante 10 dias. Todas 
as outras pessoas que vivem na 
casa terão de permanecer em 

casa durante 14 dias. 

A escola irá telefonar para a 
Equipa de Proteção da Saúde SW, 

que realizará uma avaliação de 
risco sobre quem o(a) seu(ua) 

filho(a) esteve em contacto 
próximo e quem poderá também 
ter de ficar em casa. Tal também 
poderá ser feito por o serviço do 

Teste e Rastreamento NHS. 

Também será contactado(a) por o 
serviço do Teste e Rastreamento 
NHS e irão pedir-lhe que forneça 

os dados de todas as pessoas com 
as quais o(a) seu(ua) filho(a) 
esteve em contacto próximo. 

Qualquer pessoa identificada 
como um contacto próximo terá 
de permanecer em casa durante 

14 dias. Irão ajudá-lo(a) a 
identificar quem são os contactos 

próximos.

Se estiver bem, o(a) 
seu(ua) filho(a) poderá 
voltar à escola depois 
de estar 10 dias em 

casa. 

A escola pode mandar as outras 
crianças da turma ou do grupo do 

ano do(a) seu(ua) filho(a). para 
casa  

Qualquer criança com um 
resultado de COVID-19 

confirmado deverá ficar em 
casa durante 10 dias. Todos 
os que vivem em sua casa 

terão de permanecer em casa 
durante 14 dias. 

Se o(a) 
seu(ua) 
filho(a) 

não tiver 
estado na 

escola 
durante o 
período 

infecioso, 
a escola 
não terá 
de tomar 
qualquer 
medida 

adicional.

A escola irá telefonar à equipa 
de Proteção da Saúde SW, a 
qual realizará uma avaliação 

de risco rápida para identificar 
com quem os casos estiveram 

em contacto próximo.

Qualquer pessoa que apresente 
sintomas terá de fazer um teste. 

Utilize o portal online NHS 111
ou ligue para 119.

Qualquer pessoa identificada 
como um contacto próximo dos 

casos confirmados terá de 
permanecer em casa durante 14 

dias.

Serão realizadas reuniões 
regulares entre a escola, a 
saúde pública e a autarquia 
local para avaliar a situação 
e aconselhar se é necessária 
qualquer ação adicional. 

Poderá ser necessário mandar 
turmas inteiras ou grupos de 

ano para casa durante 14 dias. 

Após todos terem completado 
os respetivos períodos de 

permanência em casa, estes 
poderão regressar ar à escola. 

Este período decorre durante 10 
dias para as crianças que 

obtiveram um resultado de 
teste positivo e 14 dias para 
qualquer pessoa identificada 
como um contacto próximo. 

Gestão do COVID-19 em crianças de idade escolar
Ações para pais/responsáveis

Se o(a) seu(ua) filho(a) tiver algum dos sintomas do coronavírus: temperatura elevada, tosse nova e contínua e perda 
ou alteração de olfato ou paladar; não os(as) deixe ir para a escola 

*Por favor, fale com a escola se tiver alguma 
dificuldade em ir buscar o(a) seu(ua) filho(a).  

gov.uk/coronavirus
nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
https://www.cypsomersethealth.org/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

