
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja izolowania dziecka 
szkolnego dla rodziców i 
opiekunów   
Wszystkie scenariusze, oprócz rodziców i opiekunów, dotyczą i powinny być przestrzegane 
przez każdego, kto opiekuje się dzieckiem, np. dziadków lub innych krewnych i przyjaciół. 

Kliknij na odpowiedni scenariusz, aby dowiedzieć się "co zrobić, jeśli"... 

• Scenariusz 1: 
Twoje dziecko wykazuje objawy w domu 

• Scenariusz 2: 
ktoś w gospodarstwie domowym Twojego dziecka ma objawy 

• Scenariusz 3: 
Twoje dziecko zaczyna mieć objawy w szkole* 

• Scenariusz 4: 
dziecko w obrębie „bańki” szkolnej Twojego dziecka zostaje 
odesłane do domu lub jest w samo-izolacji, ponieważ wykazuje 
objawy 

• Scenariusz 5: 
Twoje dziecko miało bliski kontakt z kimś z objawami: 

 

Do objawów należą: 

Wysoka temperatura 
Przy dotknięciu pleców lub klatki piersiowej jest odczucie gorąca 
(nie musisz mierzyć swojej temperatury, jednak jeśli to zrobisz, będzie wynosić 37.8ºC lub więcej) 

Nowy, uporczywy kaszel 
Rozumiany jako kasłanie przez ponad godzinę, lub 3 lub więcej ataków kaszlu w przeciągu 24 
godzin (jeśli masz kaszel na co dzień, może być gorszy niż zazwyczaj) 

Utrata lub zmiana zmysłów powonienia i smaku 
Oznacza zauważenie kompletnego braku poczucia zapachu lub smaku, lub smak lub zapach 
odczuwasz inaczej niż zazwyczaj. 

 

*Nauczyciele nie mogą zabierać dzieci do punktu testów na koronawirusa bez zgody rodzica lub opiekuna. I w 
żadnym wypadku dzieci nie będą przetrzymywane bez dostępu rodziców, jeśli wynik badania będzie pozytywny. 
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Odizoluj swój dom 
obejmuje to Ciebie jako rodzica/opiekuna, 

rodzeństwo i wszystkich innych mieszkańców 
gospodarstwa domowego 

Zadzwoń na 119 lub wejdź na: 
www.nhs.uk/coronavirus 

żeby umówić test dla dziecka 

Brak gorączki w 
ostatnich 48 

godzinach  izolacji 
Koniec izolacji dziecka i 

powrót do szkoły. 

Proszę pamiętać, że Ty 
ani żaden z mieszkańców 
nie możecie odprowadzać 

dziecka do szkoły do 
ukończenia 14-dniowego 

okresu izolacji. 

Gorączka po 
okresie izolacji 
Jeśli po 10-dniowej 

izolacji dziecko nadal 
ma gorączkę, nie 

posyłaj go do szkoły, 
zadzwoń pod numer 

111 lub odwiedź: 
www.nhs.uk/coronavirus 

aby uzyskać dalszą 
poradę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nie posyłaj dziecka do szkoły  
 

 
 

 

    
 

  
 

 

     Pozytywny wynik testu 
dziecko i dom muszą pozostać w izolacji. 

Zarażone dziecko = 10 dni 

Pozostałe osoby = 14 dni   
od dnia początku objawów 

Negatywny wynik testu 
natychmiastowy koniec izolacji domu, 

dziecko może wrócić do szkoły 

+ - 

  Scenariusz 1  

Co zrobić, gdy u dziecka wystąpią objawy w domu 

http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
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Zadzwoń na 119 lub wejdź na: www.nhs.uk/coronavirus 
żeby umówić test dla osoby z objawami 

- + 
Negatywny wynik testu 
natychmiastowy koniec izolacji domu, 

dziecko może wrócić do szkoły 

     Pozytywny wynik testu 
dziecko i dom muszą pozostać w izolacji. 

Zarażone dziecko = 10 dni 

Pozostałe osoby = 14 dni      
od dnia początku objawów 

 

Brak objawów po 
okresie izolacji 
Jeśli dziecko nie 

wykazuje objawów 
podczas 14-dniowego 
okresu izolacji, może 
wrócić do szkoły 15 

dnia 

Obecność 
objawów po 

okresie izolacji 
Jeśli u dziecka pojawią 
się objawy podczas 14-
dniowego okresu 
izolacji, postępuj 
według scenariusza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Odizoluj całe swoje gospodarstwo domowe  
 

 

 

 

 

 

  Scenariusz 2  

Co zrobić, jeśli u Ciebie lub kogoś w Twoim 
domu wystąpiły objawy? 

 Nie posyłaj dziecka do szkoły 

http://www.nhs.uk/coronavirus
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Gorączka po 
okresie izolacji 
Jeśli po 10-dniowej 

izolacji dziecko nadal 
ma gorączkę, nie 

posyłaj go do szkoły, 
zadzwoń pod numer 

111 lub odwiedź: 
www.nhs.uk/coronavirus 

aby uzyskać dalszą 
poradę. 

 

Brak gorączki w 
ostatnich 48 

godzinach  izolacji 
Koniec izolacji dziecka i 

powrót do szkoły. 

Pamiętaj, że ani Ty ani 
żaden z mieszkańców nie 

możecie odprowadzać 
dziecka do szkoły do czasu 

ukończenia 14-dniowej  
izolacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele nie mogą zabierać dzieci do punktu 
testów na koronawirusa bez zgody rodzica lub 
opiekuna. I w żadnym wypadku dzieci nie będą 
przetrzymywane bez dostępu rodziców, jeśli wynik 
badania będzie pozytywny. 

Pozytywny wynik testu 
dziecko i dom muszą pozostać w izolacji. 

Zarażone dziecko = 10 dni 

Pozostałe osoby = 14 dni   
od dnia początku objawów 

+ 

Negatywny wynik testu 
natychmiastowy koniec izolacji domu, 

dziecko może wrócić do szkoły 

 

- 

Zadzwoń na 119 lub wejdź na: www.nhs.uk/coronavirus 
żeby umówić test dla swojego dziecka 

Odizoluj swój dom 
obejmuje to Ciebie, jako rodzica/opiekuna, rodzeństwo i 

wszystkie inne osoby mieszkające w Twoim domu 

 Scenariusz 3  

Co zrobić, gdy dziecko zacznie 
wykazywać objawy w szkole 

Niezwłocznie odbierz dziecko ze szkoły 
Twoje dziecko zostanie odizolowane od swojej „bańki” szkolnej, zostaniesz 
powiadomiony/a i poproszony/a o jak najszybsze odebranie dziecka. 

 

http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
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- + 
Negatywny wynik testu 
natychmiastowy koniec izolacji domu, 

dziecko może wrócić do szkoły 

 

     Pozytywny wynik testu 
Jeśli dziecko uzyska wynik pozytywny, należy 

odesłać je wraz z resztą "bańki" lub grupą szkolną 
do domu z zaleceniem izolacji przez 14 dni. 

Pozostałe osoby mieszkające z dzieckiem nie muszą 
się izolować, chyba że zaczną wykazywać objawy. 

Negatywny 
kontynuuj  

14-dniową izolację 

Pozytywny 
Rozpocznij 10-dniową 

izolację, a całe 
gospodarstwo domowe 
rozpoczyna 14-dniową 

samo-izolację 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

    
 

+ - 

Jeśli u Twojego dziecka pojawią się 
objawy, umów je na test: 

Nie podejmuj działań 
     chyba, że szkoła zaleci inaczej 

Dziecko z objawami powinno być odizolowane na 10 
dni, a wszyscy zamieszkujący w jego gospodarstwie 
domowym na 14 dni od dnia wystąpienia objawów. 

     Zaleca się im wykonanie testu. 

  Scenariusz 4  

Co zrobić, gdy dziecko z „bańki” szkolnej 
mojego dziecka jest odesłane do domu lub 
jest w izolacji, ponieważ wykazuje objawy? 
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Twoje dziecko nie musi być izolowane. 
Jeśli jednak odpowiednie służby skontaktują się z 

Tobą telefonicznie, e-mailem lub sms-em za pomocą 
urządzenia do ustalania kontaktów dla Twojego 

dziecka lub dla Ciebie, musisz zastosować się do ich 
porad i rozpocząć samo-izolację. 

Jeśli po bliskim kontakcie u dziecka pojawią 
się objawy, mieszkańcy Twojego domu muszą 
rozpocząć samo-izolację, patrz Scenariusz 1. 

Mieszka 
Patrz Scenariusz 2 

Szkoła 
Patrz Scenariusz 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  NIE   TAK  
 

Czy ta osoba mieszka z Tobą 
lub uczęszcza do tej 

samej szkoły co dziecko ? 

  Scenariusz 5  

Co zrobić, gdy Twoje dziecko miało bliski 
kontakt z osobą z objawami 
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