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CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI! 
 

Îndrumări pentru părinţi şi tutori, în conformitate cu art. 34 alin. 5 S, 2 din Legea pentru 
prevenirea bolilor contagioase (Infektionsschutzgesetz, prescurtat IfSG) 

 
Când copilul dvs. suferă de o boală contagioasă şi frecventează şcoala sau un alt aşezământ de 
folosire în comun, poate molipsi alţi copii, cadre didactice şi alt personal aferent. Tocmai sugarii şi copiii 
au sistemul imunologic slăbit din cauza îmbolnăvirii, ceea ce poate duce la îmbolnăviri secundare (cu 
complicaţii). 
 
Pentru a preveni aceasta, dorim să vă informăm prin acest pliant cu instrucţiuni despre obligaţiile dvs., 
comportamentul adecvat şi alte măsuri prevăzute de Legea pentru prevenirea bolilor contagioase. În 
această privinţă, trebuie să ştiţi că, în general, bolile contagioase nu sunt de pus exclusiv pe seama 
curăţeniei deficitare ori a simplei neatenţii. De aceea, vă rugăm să daţi dovadă mereu de deschidere şi 
cooperare onestă în relaţia dvs. cu autorităţile de competenţă. 
 
Potrivit legii, copilul nu are voie să meargă la şcoală ori la alte aşezăminte frecventate de mai mulţi 
dacă: 
 

1. a contractat o boală infecţioasă gravă provocată de un număr mic de germeni patogeni. Potrivit 
legii, în această categorie de boli infecţioase se încadrează: difteria, holera, tifosul exantematic, 
tuberculoza şi diareea provocată de bacteria Escherichia coli enterohemoragică (prescurtat, 
EHEC). Aceste boli sunt foarte rare în Germania (legea încadrează aici şi febra virală 
hemoragică, ciuma şi poliomielita. Însă probabilitatea ca aceşti germeni să fie transmişi pe 
teritoriul german este foarte mică); 

 
2. este vorba de o boală contagioasă cu agravare şi complicaţii, ca: tusea convulsivă, pojarul, 

parotidita epidemică, scarlatina, vărsatul de vânt (varicela), meningita declanşată de bacterii 
HiB (Haemophilus influenzae), infecţiile cu meningococi, râia, impetigo contagios (cauzat de 
streptococi sau stafilococi), hepatita virală A şi dizenteria (shigellosis, şigheloza); 

 
3. are păduchi de cap, iar terapia încă nu a fost încheiată; 
 
4. înainte de împlinirea vârstei de 6 ani s-a îmbolnăvit de gastroenterită sau dacă există bănuiala 

că s-a îmbolnăvit de gastroenterită (inflamaţii la stomac şi/sau intestin). 
 
Căile de transmitere a bolilor enumerate mai sus sunt diferite. Multe dintre cazurile de diaree, precum şi 
hepatita virală A reprezintă infecţii prin contact indirect. Transmiterea are loc din cauza igienei precare 
(nespălarea mâinilor) şi contaminarea alimentelor cu necurăţenii, mai rar prin contactul cu obiecte 
(prosop, articole de mobilier, jucării). Infecţiile prin aerosoli (sau prin stropi) sunt de exemplu pojarul, 
parotidita epidemică, vărsatul de vânt şi tusea convulsivă. Prin contactul cu părul, tegumentele (pielea) 
şi mucoasele sunt transmişi râia, păduchii şi impetigo contagios. 
 



Aceasta înseamnă că în aşezămintele pentru publicul larg există condiţii care favorizează transmiterea 
bolilor menţionate. Aşadar, vă rugăm să anunţaţi medicul de familie sau medicul pediatru de îndată ce 
copilul dvs. a contractat o asemenea boală infecţioasă epidemică (de exemplu când constataţi febră 
mare, oboseală deosebită, vărsături, diaree mai mult de o zi şi alte simptome îngrijorătoare). 
 
Medicul vă va informa, în urma stabilirii diagnosticului, dacă este sau nu necesară măsura prevăzută de 
Legea pentru prevenirea bolilor contagioase, şi anume interdicţia pentru copilul dvs. de a frecventa 
locurile publice (grădiniţa, şcoala, baze sportive etc.). 
 
În cazul tratării copilului acasă sau chiar în spital, vă rugăm să ne înştiinţaţi urgent şi să ne comunicaţi 
totodată diagnosticul stabilit de medic, ca să putem lua măsurile necesare împreună cu Inspectoratul de 
Sănătate Publică (Gesundheitsamt) în vederea stopării epidemiei. 
 
Mai multe boli infecţioase au în comun contagiunea înainte să apară simptomele tipice bolii respective. 
Aceasta înseamnă că de la copilul dvs. s-au şi molipsit alţi copii, colegi de şcoală sau chiar personalul 
care se ocupă de copii. În acest caz, trebuie să informăm părinţii celorlalţi copii despre apariţia 
respectivei boli contagioase. Dar informarea părinţilor o vom face prin păstrarea anonimatului dvs. 
 
Câteodată, bacteriile ori virusurile pătrund în organismul copilului sau adultului, fără ca aceştia să se 
îmbolnăvească. Deci infecţie fără declanşarea bolii. Pe de altă parte, agenţii patogeni pot fi eliminaţi în 
unele cazuri şi după ce pacientul a intrat în convalescenţă (deci practic vindecat), şi anume pe cale 
fecală ori prin picături din tuse şi expiraţie. Aşadar, germenii pot fi transmişi şi pe această cale. Astfel, 
continuă să existe pericolul de contagiune atât pentru copiii din anturajul copilului dvs., cât şi pentru 
personalul aferent. De aceea, Legea pentru prevenirea bolilor infecţioase prevede că persoanele pe 
cale de vindecare de holeră, difterie, Escherichia coli, tifos, paratifos şi dizenterie (şigheloză) pot avea 
acces în clădirile publice numai după ce au fost autorizate şi instruite de Inspectoratului de Sănătate 
Publică (Gesundheitsamt). 
 
Chiar şi în cazul în care la dvs. acasă cineva s-a îmbolnăvit de o boală contagioasă gravă, este posibil 
ca unii membri ai familiei să fi contractat germenii şi apoi să-i elimine fără să se fi îmbolnăvit ei înşişi. 
Dar şi în acest caz copilul dvs. trebuie să rămână acasă. 
 
Când anume se impune interdicţia de a frecventa locurile publice pentru copilul dvs., vă va comunica fie 
medicul care îl tratează, fie Inspectoratul de Sănătate Publică. Dar şi în acest caz aveţi obligaţia să ne 
înştiinţaţi şi pe noi. 
 
Pentru prevenirea îmbolnăvirii de difterie, pojar, parotidită epidemică, poliomielită, tifos şi hepatită virală 
A, vă stau la dispoziţie vaccinuri. Dacă se constată protecţie de pe urma vaccinării, Inspectoratul de 
Sănătate Publică poate să decidă în anumite cazuri ridicarea interdicţiei de deplasare. Vă rugăm să luaţi 
aminte: o protecţie optimă asigurată prin vaccinare este atât în folosul fiecăruia în parte, cât şi al întregii 
comunităţi. 
 
Dacă aveţi nevoie de lămuriri suplimentare, luaţi legătura cu medicul dvs. de familie ori cu pediatrul dvs. 
sau cu Inspectoratul de Sănătate Publică în raza căruia domiciliaţi. Vă putem îndruma şi noi. 


