
INFORMACJA DYREKCJI SZKOŁY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZASAD 

POSTĘPOWANIA W OKRESIE KWARANTANNY  

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o 

wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, przekazujemy Państwu wytyczne i zalecenia Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Prosimy o przeczytanie artykułów 

zamieszczonych w podanych w załączniku linkach. Ufamy, że prowadzicie Państwo rozważne 

rozmowy ze swoimi dziećmi na temat zagrożenia epidemiologicznego, aby nie wzbudzać wśród 

nich niepotrzebnej paniki, ale uczulić na konieczność przestrzegania zasad higieny i powagę 

sytuacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby obserwować swoje dzieci i stosunkowo 

wcześnie reagować w sytuacjach, które państwa niepokoją. Z naszej strony zapewniamy, że 

dokładamy wszelkich starań, by środowisko szkolne było dla Państwa dzieci bezpieczne. 

Jeszcze raz przypominamy, że jeżeli wróciliście z terenów występowania koronawirusa lub 

mieliście kontakt z osobą zakażoną , a macie objawy grypopodobne, bezzwłocznie 

powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. Sanepid Turek 63 2803683, 

697777304). W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ponad to, na 

stronach rządowych pojawił się również zwięzły poradnik dla rodziców, a w nim najistotniejsze 

informacje, dotyczące obecnej sytuacji. 

Porady dla rodziców, w związku z decyzją o zamknięciu szkół i przedszkoli: 
 Rodzice powinni zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie 

lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. 

udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i 

poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; 

 Rodzicom przysługują zasiłki: jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje ci 

zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie 

internetowej ZUS; 

 Rząd prosi o przekazanie osobom, które będą opiekować się 

dzieckiem, podstawowych informacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny; 

 Apeluje o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości 

pomieszczeń, w których przebywamy; 

 Namawia do śledzenia na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji 

epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja szkoły 

Przydatne linki: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie--informacja-ministerstwa-

zdrowia 

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-

oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-imprez-

masowych/ 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-

wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/ 

  

 

https://kobieta.onet.pl/szkoly-zamkniete-od-poniedzialku-kto-dostanie-zasilek-na-opieke-nad-dzieckiem/t5r95he
https://kobieta.onet.pl/koronawirus-w-polsce-zamkniete-szkoly-jak-chronic-dzieci-przed-koronawirusem/1px3hmc
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