Zaktualizowane wytyczne
w celu zmniejszenia ryzyka
zakażenia.
Instytut Zdrowia Publicznego mówi obecnie, że nawet dzieci nie mające żadnych objawów
powinny zostać w domu, jeśli ktoś z domowników ma potwierdzony covid-19. W związku z
tym, gmina Sölvesborg zaktualizowała wytyczne dla przedszkoli, szkół i świetlic.
Razem powstrzymamy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dziękujemy, że robicie wszystko, aby
przyczynić się do tego.
Zmiany w rekomendacjach
Pandemia Covid-19 jest bardzo dokuczliwym
okresem dla placówek szkolnych, które ciężko
pracowały w kierunku ograniczenia ryzyka
rozszerzania się zakażeń dopasowując swoją
działalność. Instytut Zdrowia Publicznego
wprowadza zmianę w swoich rekomendacjach
oznaczającą, że dzieci uczęszczające do przedszkoli i
szkół podstawowych, które nie mają żadnych
objawów, powinny zostać w domu, jeśli inny członek
rodziny ma potwierdzony przypadek covid-19.

Niska zakażalność od dzieci
Instytut Zdrowia Publicznego podkreśla, że dzieci
mają niską zakażalność, generalnie łagodne
objawy i nie stanowią głównego ogniwa w
rozprzestrzenianiu się zakażeń. Personel
przedszkoli i szkół podstawowych nie jest
narażony na większe ryzyko potwierdzenia covid19 niż inne grupy zawodowe.

Wcześniejsze rekomendacje dotyczące uczniów
gimnazjum są dalej aktualne.

Wytyczne dla szkół podstawowych, przedszkoli i
świetlic
• Dla zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń,
dzieci, uczniowie i personel powinni zostać w domu, jeśli
mają objawy, które mogą występować w przypadku
covid-19. Dotyczy to zarówno łagodnych objawów bólu
gardła, kataru, nudności, bólu głowy, jak i bólu mięśni i
stawów, gorączki, kaszlu i trudności w oddychaniu.
• Jeśli dziecko/uczeń zachoruje po przybyciu do
placówki, powinno/powinien jak najszybciej udać się
do domu. Personel musi skontaktować się z rodzicami
oraz ocenić czy uczeń może pójść do domu sam czy
też powinien poczekać w oddzielnym pomieszczeniu
na opiekuna.
• Dzieci i uczniowie, podobnie jak wszyscy inni, powinni
pozostać w domu, dopóki czują się chorzy i poczekać

dwie doby od ustąpienia objawów zanim wrócą do szkoły
czy przedszkola. Dzieci i uczniowie mogą wrócić do
szkoły nawet wtedy, kiedy mają łagodne objawy suchego
kaszlu lub lekkiego kataru, jeśli minęło siedem dni od
momentu zachorowania, nie mają innych objawów przez
ostatnie dwa dni i ogólnie czują się dobrze. UWAGA!
Bardzo ważna jest dokładna ocena, ponieważ nie
chcemy rozprzestrzeniania się innych zachorowań,
przeziębień i grypy. Personel szkolny i przedszkolny
decyduje w pierwszym rzędzie czy dziecko/uczeń może
pozostać w placówce czy też nie.

• Dzieci mogą pozostać w przedszkolu, jeśli po
powrocie ze dworu mają chwilowe, łagodne objawy
kaszlu czy kataru.

• Dzieci/uczniowie, których członkowie rodziny są
chorzyna covid-19 powinny/powinni zostać w domu.
Opieka lekarska rozstrzyga kiedy dzieci/uczniowie
mogą wrócić do placówek. Region Blekinge uważa
ogólnie, że dzieci mieszkające z chorym na covid-19
powinny zostać w domu przez siedem dni i unikać
kontaktu z innymi. Dotyczy to również dzieci, które nie
mają objawów,
Siedem dni liczymy od dnia, w którym osoba wykonała
test.
• Dzieci/uczniowie, których członkowie rodziny są
chorzy, ale covid-19 nie jest stwierdzony, mogą iść do
szkoły,

przedszkola czy świetlicy jak zwykle. Gmina Sölvesborg ocenia,
że najmłodsze dzieci nie mogą być odprowadzone do placówki
bez kontaktu z innymi osobami. Ważne jest zatem, aby rodzice
byli w stałym kontakcie z przedszkolem, szkołą czy świetlicą, jeśli
pomimo choroby zdecydują się na pozostawianie i odbieranie
dzieci z placówek.
• W domach, w których znajduje się chora osoba potrzebna
jest dodatkowa uwaga na objawy u reszty zamieszkujących.
• Zostawianie i odbieranie dzieci powinno odbywać się na
zewnątrz jeśli to możliwe.
• Zgłoś chorobę dziecka według reguł obowiązujących w szkole
czy przedszkolu.

