
Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od NIW-CRSO 
w ramach Programu COVID-19

Dziecko i koronawirus
Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem 

wręcz bezobjawowo. Dotyczy to wszystkich dzieci, nawet tych najmłodszych. 
Z tego powodu, z uwagi na dobro starszego pokolenia ogranicz kontakt dziecka z nimi. 

Pamiętaj, że dzieci mogą zakażać, a dla osób starszych, z obniżoną odpornością, 
choroba powodowana przez koronawirusa może być bardzo groźna. 
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W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, w zależności od nasilenia 
objawów, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub niezwłocznie zadzwoń 

pod numer alarmowy 112. Możesz również skontaktować się z najbliższą 
stacją sanitarno-epidemiologiczną, szczególnie jeśli miałeś kontakt 

z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie.

Co to jest koronawirus?
Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący 

do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Ich nazwa 
pochodzi od wypustek białkowych na osłonce 

lipidowej wirusa, tworzących strukturę przypomina-
jącą koronę. Wszystkie poznane dotąd koronawirusy 
powodujące zakażenia u ludzi są wirusami wywołu-

jącymi objawy ze strony układu oddechowego, 
bardzo rzadko ze strony innych układów 

i narządów. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 
wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. 

Objawy u dorosłych
Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, 

dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

Jak się przenosi?
Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas 

kaszlu i kichania, ale również poprzez dotykanie 
dłońmi oczu, nosa i ust.

Rzeczy, które możesz zrobić, 
aby wesprzeć swoje dziecko:
• Pomóż swojemu dziecku poradzić sobie ze stresem 
związanym z koronawirusem. Wyjaśnij mu, co to jest 
za wirus, jak można się nim zarazić oraz jak można się 
przed nim chronić. Zapewnij go, że to sytuacja 
przejściowa, z którą sobie poradzimy, jeśli będziemy 
przestrzegać zasad higieny i unikania kontaktu 
z innymi osobami. Powiedz dziecku, że zawsze może 
Cię o wszystko zapytać. Pamiętaj, że dzieci inaczej 
patrzą na pewne sprawy. Ważne, by dużo z dzieckiem 
rozmawiać i by samemu zachować spokój. 

• Nie udawaj, że nic się nie dzieje, dziecko widzi Twoje 
podenerwowanie. Poświęć trochę czasu na rozmowę 
z dzieckiem na temat sytuacji. Odpowiedz na pytania
i podziel się faktami w sposób odpowiedni do wieku 
dziecka. Wytłumacz mu, czemu przez najbliższe dni 
nie pójdzie do przedszkola, czemu nie może spotkać 
dziadków i kolegów. 
• Zapewnij swoje dziecko, że jest bezpieczne. Daj mu 
poczuć, że nie ma niczego złego w tym, jeśli czuje się 
zdenerwowane. Pokaż mu, jak radzić sobie z emocjami.
• Ogranicz dziecku możliwość oglądania wiadomości 
czy czytania informacji w Internecie na temat korona-
wirusa. Dzieci mogą źle interpretować to, co słyszą 
i mogą się bać czegoś, czego nie rozumieją.
• Zaplanuj dzień, godziny posiłków, czas na naukę 
i zabawę. Utrzymanie stałego rytmu dnia pomoże 
dziecku w codziennym funkcjonowaniu teraz i na 
przyszłość, gdy przyjdzie czas powrotu do przedszkola2.

Co możesz zrobić, 
by chronić swoje dziecko
• Dopilnuj, by Twoje dzieci, nie spotykały się w miej-
scach publicznych i większych grupach, gdy nie chodzą 
do przedszkola.
• Zapoznaj dziecko z zasadami higieny. Jeśli wychodzi-
cie, pilnuj, by nie dotykało rzeczy, które dotykają inni 
ludzie (klamek, przycisku od domofonu, słupków, la-
tarni itp.). Naucz je prawidłowo myć ręce.
• Pokaż dziecku jak poprawnie zakładać i zdejmować 
maseczkę. Dobierz taką, która będzie mu się podobać, 
zabawną lub kolorową. Może pozwól dziecku wybrać 
maseczkę także dla Ciebie? Pamiętaj, że obowiązek 
zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, 
transporcie publicznym, punktach usługowych nie do-
tyczy dzieci do lat 4. oraz starszych dzieci z niepełno-
sprawnością, które mogłyby mieć problemy z oddy-
chaniem lub samodzielnym zdjęciem maseczki (nie 
musisz tego udowadniać żadnym dokumentem).
• Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu 
i odpoczywać.
• Należy izolować dziecko od osób, które źle się czują. 
Jeśli inny domownik ma infekcję, dziecko nie powinno 
przebywać razem z nim w pomieszczeniu.

ZASA D Y   H I GI E N Y  w dobie covid 19

Objawy koronawirusa u dziecka:
• kaszel
• katar

• biegunka,
• a także przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle głowy.

2  Źródło: www.pacjent.gov.pl
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
 pomieszczeń i powierzchni

• osoby dorosłe wchodzące do placówki obligatoryjnie dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki ochronne 
oraz zakrywają usta i nos. W celu dezynfekcji zakupione zostały bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego 
i umieszczone przy wejściu. Informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące 
do podmiotu zamieszczona jest przy wejściu,
• personel i dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem 
i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
• prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników,
• przeprowadzając dezynfekcję przestrzegane są ściśle zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji,
• personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy  są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 
– jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia 
np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji),
• w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, 
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje,
• toalety są na bieżąco dezynfekowane.

Gastronomia

• dzieci nie korzystają w placówkach ze źródełek i fontanny wody pitnej ani z innych dystrybutorów,
• przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisa-
mi prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczegól-
nej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość 
stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni 
i sprzętów,
• szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
• korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, stosując zmianowe wydawa-
nie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie,
• wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 
60 stopni C lub wyparzane,
• od dostawców cateringu wymagane są pojemniki i sztućce jednorazowe.

W d r ożo n e  P R O C E D U R Y   B E Z P I E CZ E Ń S T WA
W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

GMINY BABICE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 
I ZWALCZANIEM COVID-19

3  Źródło: www.gov.pl

2 Opracowano na podstawie obowiązujących procedur w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych gminy Babice 
oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja.


