Objekt: si të veprojmë në shkollë në lidhje me rastet e dyshuara dhe të konfirmuara të
COVID-19
Me këtë raport nxjerrim në dikje procedurat e shkollës duke ndjekur urdhëzimet e “Ordinanza
Presidente Regione Toscana n.47 del 13/4/2021 "INDICAZIONI OPERATIVE
RIGUARDANTI LA GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI E
CONFERMATI DI COVID-19, DEI CONTATTI STRETTI DEI CASI E LE MODALITÀ DI
RIAMMISSIONE A SCUOLA O AI SERVIZI EDUCATIVI, në lidhje me Dekretin e
Kryeministrit të 13 Tetorit 2020 dhe Urdhëresën e “Regione Toscana” nr. 92 të datës 15 Tetor 2020,
sipas qarkoreve nr. 29-31-54.

KUJTOJM PROCEDURAT për tu ndjekur në RASTIN E SIMPTOMAVE DYSHTUESE N
SHKOLL; përmbahen në mënyrë rigoroze këtyre rregullave.
•
•
•
•

1. Nxënësi informon mësuesin për sëmundjen
2. Mësuesi informon mësuesin referues Covid e shkolles
3. mësuesi referues Covid e nxjerr studentin nga klasa dhe e vendos në klasën “Covid”
4. mësuesin referues Covid/ ose një tjetër i personelit të shkollës Thërret menjëherë një prind
duke e informuar për simptomat e fëmijës

Kthimi në shkollë nga nxënësi me simptoma që i atribuohen kovidit do të ndjekë procedurën e
treguar në "MENAXHIMI I RASTEVE TE SIMPTOMAVE që i atribuohen COVID", të
paraqitura si në shkollë ashtu edhe në shtëpi.
Ndër lajmet e reja:
1. përcaktimi i "kontaktit të ngushtë”:
Kontakti i ngushtë do të thotë:
- dikush që ka pasur kontakt të drejtpërdrejtë me një person pozitiv simptomatik në 48 orët e
mëparshme (14 ditë në rastin e pranisë së një varianti viral) nga fillimi i simptomave.

-

ai që ka pasur kontakt të drejtpërdrejtë me një subjekt pozitiv asimptomatik nga data e
ekzekutimit te tamponit.

Vlerësimet në lidhje me karantinën kryhen ekskluzivisht nga Departamenti i Parandalimit bazuar në
informacionin e marrë në kontekstin e gjurmimit të kontaktit dhe i komunikohet njëkohësisht
çështjes pozitive dhe PDF / GP.

2. mënyrën e trajtimit të rasteve pozitive afatgjata.
POZITIVE AFATGJAT (me ose pa variant)
Siç thuhet në pikën F7 të Rregullores së bashkangjitur. Ekziston një trajtim i ndryshëm midis
studentëve dhe punëtorëve të shkollës të cilët janë akoma pozitivë pas 21 ditësh. Në fakt, i pari do të
jetë në gjendje të ndërpresë izolimin pas 21 ditësh nga fillimi i simptomave dhe të ripranohet në
shkollë i shoqëruar nga certifikata e përfundimit të izolimit të hartuar nga Departamenti i

Parandalimit. Anasjelltas, në rastin e punëtorëve të shkollës, kthimi në punë mund të "ndodhë vetëm
nëse punëtori është negativ në një test molekular.", Sipas: Indikacionet për ripranimin në shërbim të
punëtorëve pas mungesës për shkak të sëmundjes së lidhur me Covid-19 të Ministrisë së
Shëndetësisë të datës 12.04.2021
Duke pasur parasysh kompleksitetin e situatës për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të
vazhdueshme, ne rezervojmë të drejtën për të dërguar komunikime të reja mbi azhurnimet e
çështjes; ndërkohë, për një përdorim më të mirë të urdhëresës në fjalë, le të përpiqemi të
përmbledhim rastet e ndryshme, sipas dispozitave të Regione Toscana, të cilat ne i raportojmë në
aneksin e kësaj “circolare”, duke ju ftuar për një lexim në kohë, gjithashtu në pamja e kthimit te
studenteve ne prani shkolle (70/75%) - situata aktuale e studenteve ne prani 50%;

Menaxhimi i situatatave te ndryshme.
Në pritje të rezultatit të tamponit, nxënësi / punëtori i shkollës duhet të mbetet i izoluar në shtëpi
dhe nuk ka kufizime për bashkëjetuesit, përveç për vëllezërit / motrat e nxënësit ose për fëmijët e
punëtorit të shkollës që ndjekin kopshin.
Prindërit e nxënësit ose personelit të shkollës mund te rezervojnë ekzekutimin e testit në portalin
https://prenotatampone.sanita.toscana.it. Kjo kërkesë ka prioritet pasi është një nxënës / operator i
shkollës. Për të kryer testin, duhet të paraqiteni gjithmonë me kartën tuaj shëndetësore. (Tessera
sanitaria).
Nëse rezultati i tamponit është negativ, nuk kërkohen teste me tutje. Kthimi në shkollë është i
detyrueshëm, dhe pavarësisht nga ditët e mungesës, pas rikuperimit klinik dhe me PDF / GP /
certifikatën e mjekut që certifikon qe testi ishte negativ.
Nëse tamponi molekulare është pozitive me ngarkesë të ulët, “Dipartimento di Prevenzione”
disponon izolimin e subjektit dhe i njëjti Departament menjëherë përshkruan dhe rezervon një
tampon konfermus brenda 24 orëve nga njoftimi i rezultatit të tamponit së parë. Subjekti mbetet në
shtëpi ndërsa pret rezultatin e tamponit së konfirmimit.

Klasifikimi i çështjeve

Rastet simptomatike: subjektet simptomatike i cili rezulton pozitivë mund të kthehen në shkollë /
shërbim pas një periudhe izolimi të paktën 10 ditë nga fillimi i simptomave, të shoqëruara me
certifikaten se tamponitme rezultat negativ të kryer jo më herët se dita e 10-të dhe pas të paktën 3
ditësh pa simptoma ( Në praktikë, jan te detyrueshme tre kushte: 1- të paktën 10 ditë izolim nga
fillimi i simptomave; 2- të paktën tre ditë pa simptoma; 3- rezultat negativ i një tampon molekulare
të kryer të paktën 10 ditë pas fillimit të simptomave, nëse 3 të fundit kanë qenë pa simptoma.

Nëse tamponi është pozitive, Departamenti i Parandalimit përshkruan një tampon të re që do të
kryhet rreth 7 ditë pas tamponit te fundit.
Nëse tamponi është negativ, Departamenti i Parandalimit harton dhe transmeton menjëherë
Çertifikatën e Shërimit tek pacienti, për tu paraqitur për ripranim në shkollë.
Rastet asimptomatike (pa sintoma): subjektet asimptomatike të testuara pozitive për tamponin
molekulare mund të kthehen në komunitet pas një periudhe izolimi prej të paktën 10 ditësh nga data

e ekzekutimit të tamponit pozitive, shoqëruar me një tampon molekulare me rezultat negativ të
kryer jo para ditës së 10-të.
Në praktikë, të dy kushtet duhet të jenë të pranishme në të njëjtën kohë: 1- të paktën 10 ditë izolim
nga data e ekzekutimit të tamponit të parë; 2- rezultat negativ i një tampon molekulare të kryer të
paktën pas 10 ditësh nga data e ekzekutimit të shtupës së parë.

Nëse tamponi molekular është pozitive, Departamenti i Parandalimit përshkruan një tampon të ri
që do të kryhet rreth 7 ditë pas tamponit te par.
Nëse tamponi molekular është negativ, Departamenti i Parandalimit harton dhe transmeton
menjëherë Çertifikatën e Shërimit tek pacienti, për tu paraqitur për ripranim në shkollë.

Rastet pozitive afatgjata (me ose pa variant):
subjektet të cilët, megjithëse nuk paraqesin më simptoma, vazhdojnë të jenë pozitivë për SARSCoV-2, në rast të mungesës së simptomave për të paktën një javë, do të jenë në gjendje të ndalojnë
izolimin pas 21 ditësh nga fillimi i simptomave. Në këto kushte, Departamenti i Parandalimit,
harton certifikatën e Fundit të izolimit që përfaqëson një titull të vlefshëm për ripranimin në shkolla.

Për operatorët e shkollës, si për të gjithë punëtorët e tjerë, kërkohet qe (DPCM 02/03/2021 dhe
ndryshimet pasuese), derisa të parashikohet ndryshe, që kthimi në punë mund të bëhet vetëm nëse
punëtori është negativ ndaj një prove molekulare .

Refuzimi i tamponit

Në rast se prindërit e nxënësit ose punonjësi i shkollës, me simptoma të dyshuara të COVID-19,
refuzojnë të kryejnë testin molekular të përshkruar nga PDF / GP / Mjeku, nuk do të jetë e
mundur të lëshohet çertifikimi mjekësor për kthimin në shkollë dhe si pasojë shkolla nuk mund të
ripranojë përsëri nxënësin ose operatorin e shkollës.

Kontaktet dhe bashkëjetuesit që presin rezultatin e tamponit:
Nëse tamponi është kërkuar për praninë e simptomave të dyshimta, në pritje të rezultatit të
tamponit, nxënësi ose punonjësi i shkollës duhet të mbetet i izoluar në shtëpi, ndërsa nuk ka asnjë
kufizim për kontaktet dhe bashkëjetuesit e shkollës, përveç vëllezërve dhe motrave të nxënësit ose
fëmijëve të punonjëve te shkollës që ndjek çerdhen ose kopshtin. Në këtë rast, kthimi në shkollë i
vëllezërve / motrave të nxënësit që presin tamponin bëhet pa ndonjë vërtetim me komunikimin
paraprak të arsyes së mungesës së familjes në shkollë në mënyrën e përcaktuar nga Drejtori i
shkollës.

SEMUNDJE QE NUK JAN TE LIDHURA ME COVID: Të gjitha këto janë situata që nuk kanë
simptoma të dyshuara të COVID-19. Në këto raste, familja paralajmëron shkollën për mungesë për
shkak të një sëmundjeje që nuk dyshohet për COVID-19. PDF / GP / mjeku që merr pjesë nuk
përshkruan ekzekutimin e tamponit dhe ripranimi bëhet duke marrë parasysh legjislacionin në fuqi

në Regione Toscana:(çertifikimi mjekësor për ripranim në shkollë në rast të mungesave më të gjata
se 5 ditë - prandaj kthimi në ditën e 6-të me 5 ditë mungesë bëhet pa certifikim mjekësor - pushimet
fillestare dhe përfundimtare nuk llogariten për llogaritjen e ditëve të mungesës.
Nëse nxënësi kthehet pas një mungese deri në 5 ditë pa llogaritur pushimet, çertifikata mjekësore
nuk është e nevojshme dhe ripranimi bëhet pa paraqitjen e ndonjë lloji të dokumentacionit mjekësor
ose deklaratës së prindërve.

Mungesa për shkaqe të tjera nga sëmundja COVID
Mungesat jo për shkak të sëmundjes (për shembull pushime, arsye familjare, vizita specialistësh,
vaksinime, pritje të rezultatit të tamponit së një të afërmi, etj) duhet të komunikohen paraprakisht,
në këtë rast për t'u kthyer në komunitet ata nuk kanë nevojë për ndonjë vërtetim për kthimin në
shkollë. Kuptohet që në mungesë të komunikimit paraprak, ripranimi bëhet me certifikatën
mjekësore nëse mungesa është më e gjatë se 5 ditë.

Drejtori i Shkolles

