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INFORMACJE W SKRÓCIE 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów choroby lub 
przeziębienia u dzieci w placówkach opieki dziennej (żłobkach, 

przedszkolach, świetlicach itp.) 

Informacje dla rodziców i personelu w placówkach opieki dziennej (żłobkach, przedszkolach, 
świetlicach itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

negatywny 

Kiedy dziecko musi zostać w domu? 

Jeżeli występuje co najmniej jeden z następujących objawów 
(wszystkie objawy muszą być ostre / objawy choroby przewlekłej nie są istotne) 

Katar 

Bez dodatkowych oznak choroby  
nie ma powodu do wykluczenia 

Lekarz decyduje o wykonaniu  
testu na obecność koronawirusa 

Ważna uwaga: w okresie między wykonaniem 
testu, a otrzymaniem jego wyniku dziecko nie 

może uczęszczać do placówki. 

Wynik testu jest ... 

Gorączka powyżej 
38,0°C 

Rodzice przestrzegają 
prawidłowego pomiaru 

temperatury  

Suchy kaszel 

Nie spowodowany chorobą 
przewlekłą, np. astmą 

Czy dziecko potrzebuje pomocy  
lekarskiej? 

Jeśli tak, rodzice muszą skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem rodzinnym lub pediatrą. 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Dziecko pozostaje w domu 

Tak 

Należy przestrzegać  

wytycznych Urzędu ds. Zdrowia 

 

Brak gorączki u dziecka co najmniej przez 1 dzień  
i dobry stan ogólny 

Wskazówki dla rodziców:  

Wczoraj moje dziecko czuło się tak dobrze, że mogłoby 
iść do placówki opieki dziennej (żłobka, przedszkola, 

świetlicy itp.), więc dzisiaj znów może iść. 

 

Tak Tak 

Dziecko może znów uczęszczać do danej placówki. 

Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. 

 

 

 

 

 
 

 

 

pozytywny 
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Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów choroby lub 
przeziębienia u dzieci w placówkach opieki dziennej (żłobkach, 

przedszkolach, świetlicach itp.) 

Informacje dla rodziców i personelu (patrz wyżej) 

 

 

 

 

Pandemia koronawirusa stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania. 
Po okresie lockdown w obliczu otwierania placówek opieki dziennej 
(żłobków, przedszkoli, świetlic itp.) nadal mamy do czynienia z 
konfliktem między zadaniem ochrony wszystkich zaangażowanych 
stron, a jednoczesnym wdrażaniem prawa do edukacji i państwowej 
opieki nad dziećmi.  
 
Podobnie jak przed pandemią koronawirusa, dzieci, które  
są wyraźnie chore, nie powinny być przyprowadzane do placówek 
opieki dziennej (żłobków, przedszkoli, świetlic itp.).  

Oceny, czy dziecko jest chore, dokonują nadal rodzice. Jeżeli dzieci 
chore w sposób oczywisty zostaną przyprowadzone do placówki lub 
zachorują w trakcie opieki w niej, placówka opieki dziennej może polecić 
zabranie ich do domu. 
 
 
 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów 

Jeśli u dzieci wystąpi jeden z poniższych objawów typowych dla COVID-
19, są one wykluczone z uczestnictwa i mają zakaz wstępu na teren 
placówki: 

»  Gorączka (powyżej 38,0°C) 
Dla rodziców: należy się upewnić, że pomiar temperatury jest 
przeprowadzany prawidłowo w zależności od metody 
i przyrządu użytego do pomiaru temperatury. 

»  Suchy kaszel,  
tzn. bez śluzu i nie spowodowany przewlekłą chorobą np. astmą. 
Lekki lub sporadyczny kaszel albo sporadyczne drapanie w gardle nie 
prowadzi do automatycznego 
wykluczenia. 

 

Katar bez dodatkowych oznak choroby stanowczo nie jest powodem 
wykluczenia. Zgodnie z aktualnymi wynikami badań naukowych, katar 
nie jest typowym objawem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u małych 
dzieci. 

W zależności od stanu zdrowia dziecka, rodzice decydują o tym, czy 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. 

 

Postępowanie w przypadku ponownego przyjęcia do placówki opieki dziennej 

Jeśli nie było kontaktu z lekarzem, brak gorączki co najmniej przez 
jeden dzień i powrót do dobrego stanu ogólnego, zanim dziecko będzie 
mogło ponownie uczęszczać do placówki. Dla rodziców potwierdziła się 
w tym kontekście następująca zasada: „Dzisiaj moje dziecko czuło się 
tak dobrze, że mogłoby iść do placówki opieki dziennej (żłobka, 
przedszkola, świetlicy itp.), więc jutro znów może iść.” 
 
Jeżeli rodzice zwracają się o poradę lekarską, lekarz prowadzący 
decyduje, czy należy przeprowadzić test SARS-CoV-2 na obecność 
koronawirusa. Jeżeli test nie zostanie przeprowadzony, w celu 
ponownego przyjęcia zastosowanie mają wyżej wymienione wymagania 
(brak gorączki przynajmniej przez jeden dzień i powrót do dobrego 
stanu ogólnego) lub indywidualne zalecenia lekarza. 
 
W razie wykonania testu, dzieci pozostają w domu do momentu 
otrzymania jego wyniku. 
 

 

Jeżeli wynik testu jest negatywny, w celu ponownego przyjęcia 
zastosowanie mają nadal wyżej wymienione wymagania: brak gorączki 
przynajmniej przez jeden dzień i powrót do dobrego stanu ogólnego 
lub indywidualne zalecenia lekarza. 
 
Jeśli wynik testu jest pozytywny, obowiązuje następująca zasada: 
Urząd ds. Zdrowia decyduje kiedy dziecko może wrócić do placówki 
opieki dziennej albo kiedy kończy się okres kwarantanny. Brak 
objawów u dziecka co najmniej przez 48 godzin i powrót do placówki 
opieki dziennej może nastąpić najwcześniej po upływie 10 dni od 
wystąpienia objawów. 
 
Ogólnie:  
W celu ponownego przyjęcia dziecka do placówki opieki dziennej nie jest 
wymagany ani negatywny wynik testu ani zaświadczenie lekarskie.  

Dalsze uwagi 

Zdrowe rodzeństwo może bez ograniczeń przebywać w placówce   
opieki dziennej, o ile nie jest objęte kwarantanną przez Urząd ds. 
Zdrowia.  
 
Wymagania i przepisy właściwego Urzędu ds. Zdrowia zawsze mają 
pierwszeństwo. 

 

Dostosowanie przepisów może być konieczne w każdej chwili zależnie 
od sytuacji epidemiologicznej lub nowych danych naukowych. 
Odzwierciedlają one stan rzeczy w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście 
Hamburgu z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 


