
 

   
 

 

 
 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Prefectura districtului rural Rhein-
Neckar) 
Gesundheitsamt (Direcţia de Sănătate Publică) 
34.05 Kinder- und Jugendgesundheit (Compartimentul de sănătate 
pentru copii şi tineret) 

Sediul: 69115 Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 38 - 40 
  Păduchi de cap – Kopfläuse  (rumänisch) 

 
 

Stimaţi părinţi,  

în clasa/grădiniţa copilului dumneavoastră au apărut cazuri de infestare cu păduchi de cap. Toţi părinţii au 
obligaţia de a coopera în vederea prevenirii răspândirii acestui fenomen. 

Contaminarea nu poate fi recunoscută instantaneu: într-o situaţie de contact strâns cap la cap, este suficient 
ca un singur păduche mărunt să treacă de pe un cap pe celălalt, şi poate dura spătămâni/luni de zile, până 
când infestaţia va fi observată.  

Pentru ca dumneavoastră să puteţi descoperi cât mai curând posibil o eventuală infestaţie la copilul 
dumneavoastră, vă rugăm ca în următoarele 6 săptămâni să verificaţi părul copilului dumneavoastră, 
pieptănând părul umed: 

 Aplicaţi-i pentru aceasta pe părul copilului un balsam uzual pentru îngrijirea părului. Acesta va facilita 
pieptănarea părului şi nu le lasă păduchilor cale de scăpare, aceştia rămânând „lipiţi” în masa 
vâscoasă. 

 Pieptănaţi acum cu atenţie cu un pieptene pentru păduchi şuviţă cu şuviţă de păr, de la scalp până 
în vârfuri, îndepărtând din păr balsamul/masca pentru păr. 

 După fiecare pieptănare, ştergeţi pieptenele de o lavetă din hârtie de culoare albă şi verificaţi dacă 
găsiţi în masa scoasă din păr ouă de păduchi (de mărimea unei granule de nisip), sau păduchi (de 
mărimea unei seminţe de susan). Utilizaţi eventual o lupă. 

 

Verificare  Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4 Săptămâna 5 Săptămâna 6 

Data:       

 

În caz de infestare cu păduchi de cap: 

La farmacie puteţi găsi un produs contra păduchilor de cap, testat şi aprobat de Oficiul federal german 
pentru protecția consumatorilor și securitatea alimentară (BVL), produs care trebuie aplicat pe păr. Pentru 
copiii cu vârsta de până la 12 ani, precum şi pentru copiii cu deficienţe de dezvoltare cu vârsta de până la 18 
ani, puteţi obţine - în funcţie de produs - şi preparate eliberate pe bază de reţetă compensată. 

Copilul tratat va putea accesa facilitatea comunitară din ziua următoare. Nu va mai exista pericol de 
contaminare. 

Niciunul dintre produse nu omoară în mod sigur toate ouăle închise, de aceea va fi nevoie în mod 
obligatoriu de un al doilea tratament care va trebui efectuat la exact nouă zile distanţă. De asemenea, 
în ziua a 5-a, a 9-a, a 13-a şi a 17-a va fi necesar să repetaţi pieptănarea temeinică a părului cu balsam, iar 
în următoarele 4 săptămâni va fi necesar să pieptănaţi părul umed odată pe săptămână. Pentru verificare va 
fi necesar să procedaţi în acest fel cu toţi membrii familiei dumneavoastră. 

……………..…………………….………………...…………………….……………. 
Toţi părinţii vor prezenta neîntârziat (în cel târziu două zile) la grădiniţă/şcoală: 
 

O declaraţie care trebuie prezentată la şcoală/grădiniţă 

Prin prezenta confirm faptul că am verificat părul copilului  
 

………………………………………………… 
nume, prenume 

cu privire la infestarea cu păduchi de cap şi nu am găsit nici păduchi de cap, nici lindini. 
Voi verifica părul copilului în următoarele şase săptămâni o dată pe săptămână, pieptănând părul umed. 
 
 

…………………………………………… 
Semnătura tutorelui legal, data 



 

Tratament în cazul infestării cu păduchi de cap  

   Ziua 1. 
Tratament şi 

pieptănarea 
părului umed 

Ziua a 5-a 
numai 
pieptănarea 
părului 
umed 

Ziua a 9-a 
Tratament şi 

pieptănarea părului 
umed 

Ziua a 13-a 
numai 
pieptănarea 
părului umed  

Ziua a 17-a 
numai 
pieptănarea 
părului umed 

4 săptămâni 
fiecare săptămână 
1x pieptănarea 
părului umed  

Data:       
 

Dacă în cea de-a 5-a zi găsiţi la pieptănare „pui de păduchi”, sau lindini, vă rugăm ca totuşi să efectuaţi 
tratamentul următor doar în cea de-a 9-a zi, fiindcă aceste păduchi mici nu prezintă pericol de contaminare. 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că păduchii îşi depun ouăle direct la rădăcinile părului, iar părul creşte 1 cm 
pe lună. Dacă găsiţi teci goale (=ale ouălor de păduchi) la distanţă de peste 1 cm de la rădăcinile de păr, 
acestea nu indică o nouă infestare cu păduchi şi nu necesită un nou tratament! Tecile goale la 3 cm de scalp 
= vechi de 3 luni! 

Vă rugăm ca în cazul în care depistaţi o infestare, să informaţi şi părinţii copiilor prieteni - conform ştiinţei, 
păduchii de cap se răspândesc exclusiv prin contactul de la păr la păr, pentru contaminare este necesar 
contactul strâns de la cap la cap. Păduchii de cap nu pot zbura, nici sări, au nevoie de o temperatură 
ambientală de 31°C, se hrănesc la fiecare două-trei ore cu sânge şi nu pot supravieţui fără gazdă umană.  
Pieptenii, periile pentru păr trebuie curăţate temeinic, prosoapele şi lenjeria de pat trebuie spălate o singură 
dată - conform cunoştinţelor actuale nu mai sunt necesare acţiuni ample de spălare şi curăţare. 

Nu recomandăm utilizarea de uleiuri, şampoane „naturale”, detergenţi „contra păduchilor”, a unor sprayuri 
ambientale, şi nici a unor preparate pentru prevenirea infestaţiei - nu le considerăm necesare. 

În mod preventiv puteţi lega părul lung în coadă, pentru a restrânge posibilităţile de contact. 

Infestaţia cu păduchi de cap trebuie declarată de părinţi la şcoală/grădiniţă (§ 34 a Legii privind 
protecţia împotriva infecţiilor (Infektionsschutzgesetz)).  
Un copil infestat cu păduchi de cap nu are voie să frecventeze facilităţile comunitare. 

Toţi părinţii copiilor din grupa/clasa vizată trebuie să declare în cel mai scurt timp instituţiei respective că au 
verificat părul copilului lor cu privire la infestarea cu păduchi de cap şi faptul că acest copil nu are nici 
păduchi, nici lindini, Fără această declaraţie, copilul nu are voie să frecventeze această instituţie. 
 
  
 
Cu stimă,  
 
Direcţia de sănătate publică 
Compartimentul de sănătate pentru copii şi tineret02/2018 

 
……………..…………………….………………...…………………….…………… 

O declaraţie care va fi prezentată la şcoală/grădiniţă 
referitor la tratamentul efectuat pentru tratarea infestaţiei cu păduchi de cap 

Prin prezenta confirm faptul că am tratat părul copilului  

………………………………………………… 
nume, prenume 

cu produsul aprobat …………………………….. şi am pieptănat părul copilului cu pieptenele pentru păduchi
             denumirea preparatului.  

şi cu balsamul de păr. 

Voi efectua cel de-al doilea tratament la nouă zile după primul tratament, de asemenea voi pieptăna părul 
umed în cea de-a 5-a, a 9-a, a 13-a şi a 17-a zi.  

  
………………………………………………… 
Semnătura tutorelui legal, data 


