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Інформація щодо відвідування школи
ЗРОБИТИ ТЕСТ НА COVID-19

ЗАХИСТИТИ ГРОМАДУ

Навіть якщо ви вакциновані, ви, можливо, захворіли COVID-19, і можете про це не знати,
оскільки у вас може не бути симптомів.
Перед початком школи, щоб уникнути поширення вірусу, який спричиняє Covid-19,
важливо:
 пройти тест на Covid-19 - проходження тесту допоможе вам захистити своїх
близьких, свою громаду та себе;
 у разі негативного результату тесту, перевіряти наявність симптомів (лихоманка,
кашель, задишка, втома, біль у горлі, нежить або закладеність носа, м’язові болі,
головний біль, блювота або діарея, втрата смаку або нюху) протягом 5 днів і
використовувати маску FFP2. У разі появи симптомів, залишайтеся вдома та
зверніться до лікаря, щоб пройти обстеження.

ВАКЦИНИ ДОПОМАГАЮТЬ ВАМ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ
Вакцинація – найважливіший крок у захисті себе та громади.
В Італії, відповідно до Закону 119/2017, для доступу до школи для неповнолітніх у віці від 0
до 16 років наступні щеплення є обов'язковими:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

проти поліомієліту
протидифтерійне
протиправцеве
проти гепатиту В
проти коклюшу
проти Haemophilus influenzae типу b
проти кору
проти краснухи
проти паротиту
проти вітряної віспи (обов'язкове для народжених після 2017 року)

Обов'язкові щеплення безкоштовні.
Від обов’язкових щеплень звільняються діти та підлітки, які вже перенесли захворювання
(наприклад, якщо ви вже перехворіли на вітряну віспу, вакцину робити не потрібно), а також
діти, які мають особливі протипоказання до щеплень.
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Крім цих обов’язкових щеплень, важливою є вакцинація проти Covid-19, яка є
безкоштовною, безпечною та ефективною. Ця вакцинація передбачається з 5-річного віку
для всіх дітей/підлітків, які не вакциновані, або з неповним циклом вакцинації, або без
документації, що засвідчує вакцинацію.
Після повного курсу вакцинації вам важче захворіти на Covid-19, і навіть якщо ви захворієте,
вакцина захистить вас від більш серйозних наслідків хвороби.

ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
У школі та в будь-якому випадку в будь-якому суспільному контексті важливо
дотримуватися наступних загальних заходів профілактики, щоб зменшити можливість
поширення вірусу, відповідального за Covid-19:
 якщо у вас лихоманка або позитивний результат тесту на Covid-19, залишайтеся
вдома та виконуйте вказівки лікаря;
 якщо ви почуваєтеся погано під час перебування в школі, повідомте про це вчителя та
дотримуйтесь інструкцій, які вам дадуть;
 правильно носіть маску, прикриваючи ніс і рот;
 уникати тісного контакту з іншими людьми;
 сприяє активному відпочинку, уникаючи закритих місць і місць скупчення людей;
 часто мийте руки з милом не менше 40-60 секунд або спиртовмісними
розчинами/гелями;
 дотримуватись гігієни середовища та поверхонь з особливою увагою до тих, до яких
найчастіше всі торкаються;
 уникати обміну предметами (іграшок чи дидактичних засобів) з однокласниками,
якщо вони ретельно не продезінфіковані;
 не торкатися руками очей, носа та рота;
 кашляйте або чхайте у внутрішню сторону ліктя з зігнутою рукою або у носовичок;
 поважати заходи профілактики та захисту, прийняті в школі, і, якщо є сумніви,
звертатися за поясненнями до вчителів.
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ДЕ ЗРОБИТИ ТЕСТ ТА ВАКЦИНАЦІЮ
Для всіх рекомендованих заходів для початку відвідування школи можна звернутися до
одного з пунктів, визначених регіоном Венето.
Нижче ви можете знайти найближчий до вас.

Документ Управління з профілактики харчової та ветеринарної безпеки та регіонального шкільного офісу
регіону Венето

