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Mënyra e të vepruarit në rastin e simptomave të sëmundjeve dhe ftohjes te fëmijët në shkolla si 
dhe në institucionet e përkujdesjes shkollore dhe të shtimit familjar 
 
Në mars të vitit 2021 Zyra Federale për Shëndetësinë (BAG) në bashkëpunim me "pediatrinë zvicerane" 
ka përshtatur përsëri kriteret e testit për fëmijët dhe të rinjtë. Kjo ka ndikime në skemën e zhvilluar të 
ecurisë së DVK, e cila përshkruan mënyrën e të vepruarit në rastin e simptomave të sëmundjeve dhe 
ftohjes te fëmijët dhe të rinjtë në shkollë si dhe në institucionet e përkujdesjes shkollore dhe të shtimit 
familjar. Duke marrë parasysh sezonin e dimrit që vjen dhe gripit prindërit dhe shkollat duhet të vënë në 
dispozicion ndihmën brenda detyrës, se si duhet vepruar gjatë shfaqjes së simptomave të ftohjes. 
Skema brenda ecurisë është zhvilluar në bashkëpunim me BAG dhe në bazë të gjendjes aktuale të 
njohurive për përhapjen e virusit te fëmijët.  

Mënyra e të vepruarit te fëmijët mbi 6 vjeç  

Te fëmijët mbi 6 vjeç dhe tek të rinjtë vlejnë të njëjtat kritere të reja klinike si tek të rriturit. Nëse shfaqen 
simptoma, të cilat janë të pajtueshme me COVID-19, fëmija ose e reja/i riu qëndron në shtëpi dhe mund 
të testohet te mjekja/mjeku. Nëse testi del pozitiv, atëherë bëhet një izolim. Nëse testi del negativ, 
atëherë fëmija ose e reja/i riu qëndron në shtëpi për 24 orë pa temperaturë (krahas. faqja e pasme e 
skemës brenda ecurisë).  

Për shkak të kësaj mënyrë të vepruari gjendet një skemë individuale e ecurisë për shkollën fillore dhe 
dytësore.  

Mënyra e të vepruarit te fëmijët nën 6 vjeç 

Në mënyrë të diferencuar është mënyra e të vepruarit te fëmijët me simptoma nën 6 vjeç. Këtu algoritmi 
shërben si ndihmë brenda detyrës dhe orientim. Nga kjo është e rëndësishme: 

- Fëmijët me gjendje të përgjithshme të keqe me dhe pa temperaturë që shfaqet përsëri mbi 38.5⁰ 
qëndrojnë në shtëpi. Prindërit vihen në kontakt me mjeken/mjekun që i kuron. Nëse mjekja/mjeku 
nuk jep asnjë diagnozë tjetër, duhet bërë një test. Në rastin e rezultatit negativ të testit pas 24 
orëve pa temperaturë në shkollë mund të shkohet përsëri. 

- Fëmijët me gjendje të përgjithshme të mirë qëndrojnë hëpërhë në shtëpi në rastin e shfaqjes së 
përsëritur të kollës së fortë ose me temperaturë mbi 38.5⁰. Në rast se fëmija shfaq ende 
simptoma të tjera të COVID-19, duhet konsultuar me mjeken/mjekun dhe – nëse nuk jepet asnjë 
diagnozë tjetër – duhet kryer një test. 

- Në rast se temperatura ose kolla e fortë mbetet ekzistuese për tre ditë ose më gjatë kur gjendja e 
përgjithshme është e mirë dhe nuk paraqiten simptoma të tjera, duhet shkuar gjithashtu te 
mjekja/mjeku dhe – nëse nuk jepet asnjë diagnozë tjetër – duhet kryer një test. 

- Rrufa dhe/ose dhimbja e fytit me/pa kollë të lehtë, por pa temperaturë kur gjendja e përgjithshme 
është e mirë nuk kërkon mënjanim nga shkolla / institucioni i përkujdesjes dhe gjithashtu nuk 
kërkon asnjë test. 

 

Algoritmi bashkëngjitur përshkruan mënyrën e të vepruarit të fëmijëve me simptoma nën 6 vjeç. Duhet 
pasur parasysh që në kontekstin e një kontrolli të shpërthimit të sëmundjes në një shkollë ose 
institucion të përkujdesjes mund të kryhen teste edhe te fëmijët asimptomatik të çdo moshe.  
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"Pediatria zvicerane" operon me “corona bambini” një Tool online, i cili mbështet prindërit me fëmijë të 
sëmurë me anë të një kërkese të strukturuar në të, për të vlerësuar simptomat e fëmijëve të tyre dhe 
për të vendosur, nëse ata mund të shkojnë ose jo në shkollë. Tool përditësohet – në varësi të gjendjes 
epidemiologjike – në vazhdim. Kjo është një ofertë shtesë, të cilës prindërit mund t’i referohen dhe ta 
përdorin atë. 

 

Konferenca e autoriteteve të shkollës fillore gjermano-zvicerane (DVK), 15.10.2021 
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