
LEKARZ DECYDUJE O PRZEPROWADZENIU 

TESTU NA OBECNOŚĆ COVID-19.
(Dziecko nie może uczęszczać do  do przedszkola i / 

lub szkoły w okresie pomiędzy testem a ogłoszeniem 

jego wyniku).

WYNIK TESTU JEST 

NEGATYWNY.

Pójście do przedszkola i / lub szkoły 

jest ponownie możliwe bez 

konieczności dodatkowego 

zwolnienia, jeśli nie pojawia się 

gorączka i przy poprawieniu się 

stanu ogólnego zdrowia dziecka.

WYNIK TESTU JEST 

POZYTYWNY. 

Laboratorium badające ma obowiązek 

powiadomienia odpowiedni urząd ds. 

zdrowia; Urząd nakłada zakaz pójścia 

do przedszkola i / lub szkoły, nakazuje 

kwarantannę.

Dziecko musi wyzdrowieć w 

domu. Po upływie 48 godzin, 

jeśli dziecko nie ma żadnych 

symptomów i przy ogólnym 

dobrym samopoczuciu dziecko 

może ponownie pójść do 

przeszkola i / lub szkoły.

Jeśli stan zdrowia 

pogorszy się lub 

utrzymuje, zalecana 

jest wizyta u

lekarza.

UCZĘSZCZANIE DO 
PRZEDSZKOLA / SZKOŁY 
Dziecko może pójść do przedszkola i 

/ lub szkoły. Opieka w placówce/ 

pójście do szkoły jest możliwe, także 

bez wizyty u lekarza / zwolnienia i 

testu na obecność Covid-19

MOŻLIWE OBJAWY COVID-19:

• gorączka *

• suchy kaszel

• trudności w oddychaniu

• okresowy zanik zmysłu smaku i 

powonienia

DZIEKO NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA I 

/ LUB SZKOŁY.

ZALECANY JEST SZYBKI KONTAKT Z LEKARZEM.

LEKKI KATAR 

• nie występuje gorączka.

• kaszel bez duszności, 
bez trudności w 
oddychaniu, żadnego 
świszczącego oddechu

• chroniczna rozpoznana 

choroba, na przykład 

astma lub alergia

INFEKCJĘ

Infekcje z wyraźnymi objawami 

choroby (na przykład kaszel, 

ból gardła, podwyższona 

temperatura, wymioty, 

biegunka, zmęczenie), lecz nie 

było żadnego świadomego 

kontaktu z osobą z 

potwierdzonym zachorowaniem 

na Covid-19

Tak, jak w czasie sprzed pandemii koronawirusa obowiązuje, że dzieci które są 

wyraźnie chore, nie są przyprowadzane do szkoły i przedszkola. W zasadzie to 

rodzice, czyli Państwo, w dalszym ciągu oceniają, czy dziecko jest chore.

Proszę wziąć pod uwagę.

MOJE DZIECKO WYKAZUJE OBJAWY PRZEZIĘBIENIA, MA.…:

OBJAWY PRZEZIĘBIENIA: CZY MOJE 

DZIECKO MOŻE PÓJŚĆ DO SZKOŁY I 

PRZEDSZKOLA?

* Stan bezgorączkowy oznacza temperaturę poniżej 38,5°C u dzieci przedszkolnych i szkolnych


