Законът за защита от инфекции (IFSG)
регламентира кои Настоящата информация не
замества никакви заболявания подлежат на
оповестяване
С тези листовки здравният орган иска да обясни
Често има проблем, децата да се приемат болни
най-важните инфекционни заболявания.

Обща
информация
Landkreis Vechta

Настоящата информация не замества
никакв медицински диагнози!
Моля, имайте предвид, че това може да бъде
изтощително и опасно за болното дете. От
друга страна, разбира се, съществува риск от
заразяване на други деца и на персонала.

Център на отравяне: 0551 - 19240
Полиция: 110
Спасителна пожарна слежба: 112
В случай на спешност имате на разположение
следните спешни повиквания

Често има проблем, децата да се приемат болни в
детска градина и училище.

Номера за спешни
повиквания

Важна информация
за родителите
Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta

Родителите трябва да знаят
• Рискът от инфекция
• Необходимостта от медицинско свидетелство
• Препоръчителните ваксинации съгласно STIKO
• Бъдете информирани за изключването на лица
за контакт

Спешна медицинска служба: 116 117
Gesundheitsregion Landkreis
Gesundheitsregion
Vechta Landkreis Vechta

www.landkreis-vechta.de
www.gesundheitsregion-vechta.de

Landkreis Vechta

Клиники
St. Franziskus-Hospital
ул:
Franziskusstraße 6, 49393 Lohne
тел:
04442 - 81 - 0
Фах:
04442 - 811 - 88

Kонтакт
Landkreis Vechta
отдел Здравеопазване

St. Marienhospital Vechta
ул:
Marienstraße 6, 49377 Vechta
тел:
04441 - 99 - 0
Фах:
04441 - 99 - 1026
Krankenhaus St. Elisabeth gGmbH
Ул:
Lindenstraße 3-7, 49401 Damme
тел:
05491 - 60 - 1
Фах:
05491 - 60 - 275

Практикуващи педиатри
Dr.med. Joseph Schlarmann
ул:
Bremer Straße 6, 49377 Vechta
тел:
04441 - 6898
Dr. med. Martina Mattauschowitz
ул:
Grose Straße 43, 49377 Vechta
тел:
04441 - 5808
Dr. med. Elmar Blömer
ул:
Ulmenweg 18, 49401 Damme
тел:
05491 - 1066
Dr. med. Martina Klauck
ул:
Franziskusstraße 4, 49393 Lohne
тел:
04442 - 3033
Olga Sagel, Ulrike Rötgers, Dr. med. Nadya Bolduan
ул:
Keetstraße 14, 49393 Lohne
тел:
04442 - 2332

Лице за контакт
Franziskus Pohlmann
ул: Neuer Markt 8
49377 Vechta
Телефони на, които може да ни се обадите:
тел:
04441 - 898 - 2225
Фах:
04441 - 898 - 1034
Или ни пишете на имейл:
2225@landkreis-vechta.de

Преглед на
инфекциозните
заболявания

Gesundheitsregion Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta
Landkreis Vechta

Заболявания

Landkreis Vechta
Landkreis Vechta

Инкубационен
период*

Норовируси

1 до 3 дни

Ротавирус

1 до 3 дни

Салмонела

тново допускане

Изключване на лица
за контакт**

2 дни след

Не е необходимо в случай на

края на симптомите

липсващи симптоми

2 дни след

Не е необходимо в случай на

края на симптомите

липсващи симптоми

6 до 72 часа

След края

Не е необходимо в случай на

(обикновено 12 до 36 часа)

на симптомите

липсващи симптоми

След края

Не е необходимо в случай на

на симптомите

липсващи симптоми

След възстановяване и най-рано на

Изключването изключва защитата

5-ия ден след появата на обрива

на ваксината или съществуващия

2 до 5 дни

Кампилобактер

(в някои случаи дт 1 до 10
дни)
8 до 10 дни до началото на

Морбили

катаралния стадий, 14 дни до
появата на обрива

Заушка

Gesundheitsregion Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

16 до 18 дни
(възможни са 12-25 дни)

Препоръчителна
медицинско
свидетелство?

ваксинация?

Не

Не се прилага

Не

Да

Не

Не се прилага

Не

Не се прилага

Не

абсолютно

Консултация със здравния отдел.

Да,
необходимо

имунитет
След възстановяване най-рано 9
дни след подуване на паротидната
жлеза (Паротидно подуване)

Консултация със здравния отдел.
Изключването изключва защитата
на ваксината или съществуващия

Не

Да,
ММР-ваксина

имунитет
Консултация със здравния отдел.

Рубеола

14 до 21 дни

След края

Изключването изключва защитата

на симптомите

на ваксината или съществуващия

Не

Да,
ММР-ваксина

имунитет

Невен рубеола

17 до 18 дни

След възстановяване

Не е необходимо

Не

Не се прилага

14 до 16 дни

Една седмица след началото на

Изключването изключва защитата

(възможни са 8-21 дни)

заболяването е възможно

на ваксината или съществуващия

Не

Да

Не

Да

Не е необходимо

Не

Не се прилага

Не е необходимо

Не

Не се прилага

Писмено потвърждение

Не се прилага

Консултация със здравния отдел.

Варицела

имунитет
5 дни след началото на

Магарешка
кашлица

9 до 10 дни

антибиотичната терапия, в

(възможни са 6-20 дни)

противен случай 3 седмици след
появата на кашлицата

Ако се появи кашлица
консултирайте се с
лекуващия лекар

24 часа след началото на анти-

Заразителен
лищей от кора

1 до 3 дни

биотичната терапия, в противен

(рядко по-дълго)

случай след заздравяване на
засегнатите кожни участъци
24 часа след началото на
антибиотичната терапия, и без

Скарлатина,
гноен стрептокос

1 до 3 дни

признаци на заболяване,без

(рядко по-дълго)

антибиотици най-рано 2 седмици
след появата на симптомите, ако
няма признаци на заболяване

Съвместно лечение на

Краста

2 до 5 седмици

След лечението

близки контакти, без изключение
Консултация със здравния отдел

В случай на първа зараза,
попечителят потвърждава

Въшки

Не се прилага

След лечението

Не,

проведеното лечение. В случай

но е необходим контрол

на повторно заразяване, ако

Не се прилага

е необходимо, сертификат от
ленуващия лекар

Настинка без
треска
Настинка с
треска (> 38°C)
Грип
(Реален грип)
Болест на
ръцете, краката,
устата

*
**

Няма причина за изключване

Не е необходимо

Не

Не се прилага

24 часа без лекарства

Не е необходимо

Не

Не се прилага

Да
1 до 2 дни

След възстановяване

Не е необходимо

Не

(Вижте препоръката
на STIKO)

3 до 10 дни
(също от 1 до 30 дни)

След възстановяване и след
заздравяване или изсушаване на

Период между инфекция и началото на болестта
Някой, който има пряк или косвен контакт с носителя или източника на инфекция

мехурите

Не е необходимо

Не

Не се прилага

