
Jeśli u dziecka pojawią
się objawy zakażenia 

koronawirusem

Jeśli wynik wykonanego 
testu jest DODATNI

Jeśli w pojedynczej klasie 
lub grupie jest więcej niż

jeden przypadek 
zachorowania

Dalsze informacje 
Doradztwo: gov.uk/coronavirus 
Test: nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
Program Somerset Children and Young People: 
https://www.cypsomersethealth.org/

W przypadku pojawienia 
się objawów podczas 

pobytu w szkole dziecko 
zostanie odprowadzone 
do osobnej sali i trzeba 

będzie zabrać je do 
domu*. 

Dziecko musi pozostać
w domu przez 10 dni od 

czasu zachorowania. 

W celu zarejestrowania 
dziecka na test można 
skorzystać z portalu 

NHS 111 lub zadzwonić
pod numer 119. 

Żadnemu z domowników 
nie będzie wolno 

wychodzić z domu przez 
14 dni. 

Szkoła nie podejmie 
żadnych dalszych działań
do momentu poznania 
wyniku testu. Uzyskanie 

wyniku powinno zająć od 
24 do 48 godzin. 

Wynik testu?

Ujemny wynik testu pod 
kątem COVID-19

Po powrocie do zdrowia 
i ustąpieniu objawów dziecko 

będzie mogło wrócić do szkoły. 
Reszta jego domowników 

będzie mogła znowu 
wychodzić z domu. 

Należy powiadomić szkołę
o dodatnim wyniku testu. 

Dziecko będzie musiało 
pozostać w domu przez 
10 dni. Żadnemu z jego 
domowników nie będzie 
wolno wychodzić z domu 

przez 14 dni. 

Szkoła skontaktuje się
telefonicznie z zespołem SW 
Health Protection, aby mógł
on dokonać szybkiej oceny 

ryzyka w celu 
zidentyfikowania osób, 
z którymi dziecko miało 
styczność i które również

muszą pozostać w domach. 
Ocenę może także wykonać
zespół NHS Test and Trace. 

Skontaktuje się z Państwem 
także zespół NHS Test and 

Trace w celu ustalenia, 
z którymi osobami dziecko 

miało bliską styczność. 

Osobom, które miały bliską
styczność z chorym, nie będzie 
wolno wychodzić z domu przez 

14 dni. Odpowiednie służby 
zapewnią Państwu pomoc w ich 

zidentyfikowaniu.

Po spędzeniu w domu 10 dni 
i wyzdrowieniu dziecko może 

wrócić do szkoły. 

Szkoła może odesłać do 
domu pozostałe dzieci 

z klasy lub grupy 
rocznikowej Państwa 

dziecka. 

Każde dziecko, u którego 
potwierdzi się dodatni wynik 
testu pod kątem COVID-19, 

musi pozostać w domu przez 
10 dni. Jego domownikom nie 

będzie wolno wychodzić
z domu przez 14 dni. 

Jeśli dziecko 
nie chodziło 

do szkoły 
w czasie, 

gdy mogło 
zarażać, 

szkoła nie 
musi 

podejmować
żadnych 
działań.

Szkoła skontaktuje się
telefonicznie z zespołem SW 
Health Protection, aby mógł
on dokonać szybkiej oceny 

ryzyka w celu zidentyfikowania 
osób, z którymi zakażeni mieli 

styczność.

Wszystkie osoby z objawami 
będą musiały wykonać test. 

W tym celu można skorzystać
z portalu NHS 111 online lub 
zadzwonić pod numer 119.

Nikomu z grona będących 
w bliskiej styczności z osobą, 

u której potwierdzono 
zakażenie, nie będzie wolno 

wychodzić z domu przez 
14 dni.

Szkoła, placówki zdrowia 
publicznego i lokalne władze 

będą prowadzić regularne 
spotkania w celu oceny 
sytuacji i zadecydowania 

o wszelkich dalszych 
działaniach. 

Może to oznaczać, że na 
14-dniową kwarantannę

w domu odesłane zostaną całe 
klasy lub grupy rocznikowe. 

Wszystkie dzieci, które 
zakończą wymaganą

kwarantannę domową, będą
mogły powrócić do szkoły. 

Trwa ona 10 dni w przypadku 
dzieci z dodatnim wynikiem 
testu i 14 dni w przypadku 
wszystkich osób będących 
z nimi w bliskiej styczności. 

Postępowanie w przypadku COVID-19 u dzieci w wieku szkolnym
Działania do podjęcia przez rodziców/opiekunów

Jeśli u dziecka występuje dowolny z następujących objawów zakażenia koronawirusem: uporczywy kaszel, który pojawił się
niedawno, wysoka gorączka lub zaburzenia bądź zmiany smaku albo węchu, nie wolno posyłać go do szkoły 

*Należy zgłosić wszelkie trudności 
z odebraniem dziecka ze szkoły.  
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