
Rekomendacje Dyrektora dla Rodziców 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima
w zakresie  profilaktyki  zdrowotnej  w związku  z  pojawiającymi  się  w niektórych  krajach
przypadkami zachorowań na koronawirusa. 

Szanowni Rodzice,

 porozmawiajcie  ze  swoimi  dziećmi  na  temat  przestrzegania  podstawowych  zasad
higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony
podczas kaszlu i kichania;

  nie  posyłajcie  przeziębionych  i  chorych  dzieci  do  oddziału  przedszkolnego  lub
szkoły;

 nie przychodźcie chorzy do szkoły;

 jeżeli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

 nie wyjeżdżajcie do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

 jeżeli  dziecko  wróciło  z  terenów  występowania  koronawirusa  i  ma  objawy
grypopodobne,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  najbliższą  stację  sanitarno-
epidemiologiczną,  zgłosić  się  do  oddziału  zakaźnego  lub  oddziału  obserwacyjno-
zakaźnego;

 rodzicom dziecka do 8. roku życia,  że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia
żłobka,  przedszkola lub szkoły przysługuje zasiłek opiekuńczy (art.  32 ust.  1 lit.  a
Ustawy  z  dnia  25  czerwca  1999  o  świadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia
społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS 
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: 
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

tel. 71 361 46 91 lub 92 - do godz. 15:00 
693 900 908 do godz. 15:00 
781 400 199 do godz. 15:00 

603 720 579 całodobowo 

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwońcie  na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub
poinformujcie o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).
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