Diretrizes de isolamento e exclusão para ambientes
de cuidados infantis
Esta árvore de decisão destina-se a ajudar a orientar os prestadores
de cuidados infantis para compreenderem quem tem de ficar em
isolamento ou quem deve ser excluído das instalações.
Dois sintomas
principais de
COVID-19

Isolamento é um período de pelo menos 5 dias
para pessoas que tenham testado positivo ou
que têm dois sintomas principais depois de terem
estado expostas à COVID-19. Recomenda-se que
os indivíduos com 2 anos de idade e mais velhos
utilizem máscara durante um período adicional
de 5 dias (do dia 6 até ao dia 10) após o fim do
período de isolamento de 5 dias. Uma pessoa
deve continuar o isolamento se os sintomas não
melhorarem até ao dia 5.
Exclusão significa manter uma criança ou membro
do pessoal fora do ambiente de cuidados infantis
caso apresente sintomas de doença transmissível.
Os sintomas principais de COVID-19 são tosse
súbita (atípica, não relativa a uma condição
subjacente conhecida, como asma ou alergias),
temperatura igual ou superior a 38 °C, arrepios,
falta de ar e perda súbita do paladar ou olfato.
Os sintomas secundários de COVID-19 são
fadiga, dores musculares ou do corpo, dor de
garganta, congestão nasal, corrimento nasal,
náuseas, vómitos e diarreia.

Resultado positivo, isolamento durante
pelo menos 5 dias a partir do início
dos sintomas
Excluir, teste COVID-19
recomendado

Se não testado, excluir durante 5 dias
a partir do início dos sintomas

Tem sintomas de
COVID-19

Criança ou
Membro da
equipa

Resultado negativo, seguir diretrizes
de exclusão com base nos sintomas
para data de regresso ao ambiente
de cuidados infantis

Resultado positivo, isolamento
durante pelo menos 5 dias a partir
do início dos sintomas

Um sintoma
principal de
COVID-19

Excluir, teste COVID-19
recomendado

Sintomas
secundários de
COVID-19

Não é necessária exclusão por
COVID-19

Seguir diretrizes específicas
da doença para regresso ao
ambiente de cuidados infantis

O indivíduo inicia
o isolamento imediatamente
(independentemente
do estado de vacinação)

Pode regressar após 5 dias se
não tiver febre há mais de
24 horas e os sintomas
tiverem melhorado

Testa positivo
para COVID-19

O prestador de cuidados
infantis irá notificar
o pessoal, as famílias e a
LPHA do caso positivo

Exposto à
COVID-19

Não é necessária
quarentena

Em caso de resultado negativo ou não testado, excluir até
24 horas após o desaparecimento da febre ou até outros
sintomas melhorarem

Recomendação de utilização
de máscara durante 5 dias
adicionais se tiver mais
de 2 anos de idade

Recomendação de teste de qualquer indivíduo com
maior risco de doença grave ou qualquer pessoa
que desenvolva sintomas de COVID-19

Perguntas? Entre em contacto através do e-mail ProviderContact@ode.oregon.gov ou ligue para a linha de assistência If You Test Positive da
Oregon Health Authority

Acessibilidade do documento: para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que falem outra língua que não inglês, o OHA pode fornecer
informação em formativos alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Entre em contacto com a Unidade
de Resposta e Recuperação do Coronavírus (CRRU) através do número 503-979-3377 ou envie um e-mail para CRRU@dhsoha.state.or.us.
Aceitamos todas as chamadas de turno, ou pode ligar para 711TTY ou COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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