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Szanowny Rodzicu 

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się 

zachorowań spowodowanych SARS-Cov-2 (koronawirusem) chcielibyśmy prosić o wsparcie 

i wdrożenie działań zabezpieczających zdrowie Państwa oraz Państwa dzieci. 

  

Poniżej kilka informacji o wirusie SARS-CoV-2 (źródło: www.gis.gov.pl). 

Wirus (SARS-CoV-2) rozprzestrzenia się i powoduje u ludzi zakażenia układu oddechowego, 

które mogą przebiegać jako ciężkie zapalenia płuc z niewydolnością oddechową. Człowiek 

najczęściej zaraża się od zwierząt, możliwe jest również przeniesienia zakażenia z człowieka 

na człowieka. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową oraz bezpośrednio, przez bliski 

kontakt z osoba chorą lub chorym zwierzęciem.  

1. Objawy zachorowania na wirusa: 

Okres wylęgania choroby (czas od wniknięcia wirusów do organizmu a pierwszymi 

objawami) trwa 5-6 dni. Pierwsze objawy zakażenia są podobne do objawów grypy. 

Dopiero po kolejnych około 4 dniach występują pełne symptomy, takie jak: 

- trudności z oddychaniem, duszność; 

- wysoka gorączka; 

- ból głowy; 

- nasilony kaszel; 

- znaczne osłabienie. 

2. Zapobieganie zakażeniu: 

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem, należy stosować następujące środki 

ostrożności: 

- unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi, wykazującymi objawy chorób 

układu oddechowego, takie jak kaszel i kichanie; 

- przestrzegać samemu i uczyć innych tzw. „etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w 
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trakcie kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub 

przedramieniem; 

- często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund; 

- używać do dodatkowej higieny rąk - płyn antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe 

z dodatkiem alkoholu;  

- unikać dotykania oczu, nosa lub ust rękami; 

- unikać dzielenia się jedzeniem, piciem; 

- zostać w domu, gdy jest się chorym, np. gdy występują objawy podobne do 

przeziębienia. 

3. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, prosimy rodziców, by nie posyłali do szkoły 

dzieci przeziębionych i chorych, do czasu wyjaśnienia symptomów choroby. Jako 

szkoła chcielibyśmy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby 

środowisko szkolne było higieniczne a uczniowie cieszyli się dobrym zdrowiem i 

regularnie uczęszczali do szkoły. 

4. Jeżeli twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy 

grypopodobne,  powinieneś bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-

epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-

zakaźnego; 

5. Rodzicom dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy  

(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub 

macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); 
 

Mamy nadzieję, że aktualna sytuacja zostanie szybko opanowana, a zaproponowane działania 

spotkają się z Państwa zrozumieniem i współpracą. 

  

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl oraz do odwiedzania strony Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje. 

Więcej informacji na: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ 
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