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VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI
Recomandări pentru persoanele care au în îngrijire copii și tineri,
în conformitate cu art. 35 din Legea pentru prevenirea
bolilor infecțioase (IfSG)

			
Conform art. 35 din Legea pentru prevenirea bolilor infecțioase (IfSG), angajatorul dumneavoastră are
obligația, la începerea activității specifice postului dumneavoastră în cadrul instituției publice menționate
în art. 33 și ulterior, la intervale de minim doi ani, de a vă oferi instruire cu privire la cerințele în materie de
sănătate și obligațiile de cooperare în conformitate cu art. 34. Suplimentar față de instructaj, trebuie întocmit
un proces verbal, care trebuie arhivat de către angajator timp de trei ani.
În cazul în care suferiți de o afecțiune contagioasă și efectuați o activitate educațională, de îngrijire, de supraveghere sau o altă activitate în cadrul unei instituții publice menționate în art. 33 și intrați în contact cu
persoanele asistate în cadrul activității în cauză, există riscul de transmitere a bolii dumneavoastră către
persoanele respective, precum și către alți profesori, educatori sau tutori. De asemenea, în cadrul unei
afecțiuni contagioase, sugarii și copiii prezintă un sistem imunitar slăbit și pot dezvolta alte maladii asociate
(complicații).
Pentru a evita această situație, dorim să vă informăm prin intermediul acestor instrucțiuni cu privire la conduita și obligațiile dumneavoastră de cooperare.
Legea interzice exercitarea activităților care implică intrarea în contact cu persoane asistate din cadrul
instituției publice menționate în art. 33, în cazul în care suferiți de următoarele afecțiuni sau există suspiciuni
privind prezența uneia dintre aceste afecțiuni:
1.

2.

3.

Infecții grave, cauzate de un număr redus de agenți patogeni. Acestea sunt, conform legislației: difteria, tuberculoza și diareea cauzată de bacteriile EHEC. De obicei, toate aceste afecțiuni reprezintă doar
cazuri izolate în ceea ce ne privește (de asemenea, în legislație sunt menționate și febra hemoragică
virală, pesta și poliomielita. Cu toate acestea, probabilitatea de transmitere a acestor agenți patogeni în
Germania este deosebit de redusă);
O boală infecțioasă, care în anumite cazuri se poate agrava și poate conduce la complicații.
Exemple de astfel de boli sunt: tusea convulsivă, rujeola, oreionul, rubeola, scarlatina, varicela, meningita cauzată de bacteriile Hib, infecțiile meningococice, scabia, impetigo, hepatita A, holera, tifosul și
dizenteria bacteriană;
Pediculoză în curs de tratare.

Chiar și în situația în care sunteți considerat(ă) predispus(ă) la infecție, întrucât la domiciliul
dumneavoastră sau în cadrul organismului comunitar s-a înregistrat un caz de boală gravă, autoritatea de
sănătate competentă vă poate impune o interdicție privind desfășurarea activității dumneavoastră, pe durata de timp preconizată pentru apariția primelor simptome ale bolii. Interdicția de desfășurare a activității
poate fi suspendată de către autoritatea de sănătate competentă în cazul în care se dovedește că sunteți
imunizat(ă) (vaccinat(ă)).
Pentru a evita bolile infecțioase grave, complicațiile sau interdicția de desfășurare a activității, este important să respectați termenele de vaccinare obligatorii, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru membrii
familiei dumneavoastră.
În acest scop, consultați medicul dumneavoastră curant. Calendarul actual al vaccinărilor valabil pentru
Saxonia este disponibil pe internet la adresa www.gesunde.sachsen.de.
Împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive (pertussis), poliomielitei, rujeolei, oreionului, rubeolei,
varicelei, tifosului, Haemophilus influenzae tip b, meningococilor, pneumococilor, rotavirusurilor, gripei
virale și hepatitei A și B sunt disponibile vaccinări preventive pentru copii, care trebuie administrate la
intervale regulate.
Modalitățile de transmitere ale bolilor enumerate sunt diferite.
Numeroase tipuri de diaree și hepatita A sunt numite infecții transmisibile prin contact. Transmiterea se
realizează ca urmare a unei igiene precare a mâinilor, precum și în cazul consumului de alimente contaminate, iar în cazuri izolate și prin contactul cu obiecte (prosoape, mobilă, jucării).
Printre bolile infecțioase care se transmit pe calea aerului se numără, de exemplu, rujeola, oreionul, varicela și tusea convulsivă. Prin contactul cu părul, pielea sau mucoasele se pot transmite boli precum scabia,
păduchii și impetigo.
De multe ori, copiii sau adulții contractează numai agenții patogeni, fără a se îmbolnăvi. De asemenea, în
anumite cazuri, după contractarea bolii, continuă să fie excretați prin materiile fecale sau transmiși prin
tuse sau în aerul expirat. Astfel, există pericolul de a vă infecta de la tutorii dumneavoastră sau personalul
aferent. De aceea, Legea pentru prevenirea bolilor infecțioase prevede că persoanele care excretă agenți
patogeni responsabili pentru apariția unor boli precum holeră, bacterii EHEC, tifos, paratifos și alte boli
diareice infecțioase pot reveni în cadrul unei instituții publice numai în baza unui aviz și ulterior unui instructaj din partea autorității de sănătate competente. Recomandările de readmisie sunt sintetizate în tabelul
anexat.
În cazul în care trebuie să rămâneți la domiciliu sau în spital, vă rugăm să ne informați fără întârziere și să
ne comunicați diagnosticul, astfel încât să putem adopta împreună cu autoritatea de sănătate competentă,
toate măsurile necesare pentru evitarea extinderii bolii contagioase.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră de familie sau autorității de
sănătate competente. Suntem la dispoziția dumneavoastră.
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