
Nieobecność przez COVID 19 
(koronawirus)

Poradnik dla rodziców/opiekunów

Co zrobić gdy... Czynności Powrót do szkoły

…moje dziecko ma objawy COVID 
19 (koronawirusa)*

• Dziecku nie wolno przyjść do 
szkoły

• Dziecko powinno zostać 
przetestowane

• Wszyscy w domy powinni się 
izolować do czasu otrzymania 
wyniku testu

• Kiedy przyjdzie wynik należy 
niezzwłocznie poinformować 
szkołę

Kiedy dziecko testuje negatywnie, 
nie ma gorączki przez 48 godzin i 
czuje się  dobrze

…dziecko dostało pozytywny 
wynik testu na COVID 19 

(koronawirus)

• Dziecku nie wolno przyjśc do 
szkoły

• Dziecko powinno izolować się 
przez co najmniej 10 dni od czasu 
wystąpienia objawów (albo od 
czasu testu jeśli nie ma objawów)

• Kiedy przyjdzie wynik należy 
niezzwłocznie poinformować 
szkołę

• Wszyscy w domy powinni się 
izolować przez 14 dni do czasu 
otrzymania wyniku testu, nawet 
jeśli inne testy są negatywne

Jeśli po 10 dniach dziecko czuje się 
dobrze, nie ma gorączki przez co 
najmniej 48 godzin.
Dziecko może wrócić do szkoły nawet 
jeśli nadal kaszle albo nie ma zmysłu 
węchu/smaku. Te objawy mogą 
występować nawet przez kilka 
tygodni po ustąpieniu choroby.

…w moim domu ktoś ma objawy 
COVID 19 (koronawirusa)*

• Dziecku nie wolno przyjśc do 
szkoły

• Osoba z symptomami powinna 
zrobić test

• Osoby w domu muszą się 
izolować do czasu otrzymania 
wyniku testu

• Kiedy przyjdzie wynik należy 
niezzwłocznie poinformować 
szkołę

…when household member test is 
negative, and child does not have 
COVID-19 symptoms*

…w moim domu ktoś dostał 
pozytywny wynik testu na COVID-

19 (koronawirusa)

• Dziecku nie wolno przyjśc do 
szkoły

• Wszyscy w domy powinni się 
izolować przez 14 dni do czasu 
otrzymania wyniku testu, nawet 
jeśli inne testy są negatywne

Po upływie 14 dni izolacji, nawet jeśli 
w tym czasie wynik testu był 
negatywny

Objawy koronawirusa to co najmniej jeden z następujących: wysoka gorączka, 
ciągły kaszel lub utrata smaku lub węchu.

Więcej informacji: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms

1



Nieobecność przez COVID 19 
(koronawirus)

Poradnik dla rodziców/opiekunów

2

Co zrobić gdy... Czynności Powrót do szkoły

…NHS Test and Trace potwierdza, że 
moje dziecko było w „bliskim 
kontakcie” z osobą chorą na 

koronawirusa

• Dziecku nie wolno przyjśc do szkoły
• Dziecko powinno się izolować przez 

14 dni do czasu otrzymania wyniku 
testu (według zaleceń Track and 
Trace).

• Inni w domu nie muszą się 
izolować, chyba że również zostali 
poinformowani, że byli w bliskim 
kontakcie

Po 14 dniach izolacji, nawet jeśli wynik 
testu dziecka jest negatywny.

…Ja bądź moje dziekco 
podróżowaliśmy i teraz musimy 

odbyć kwarantannę

• Nie wyjeżdżaj bez wcześniejszego 
pozwolenia w czasie roku 
szkolnego

• Rozważ zalecenia FCO w czasie 
rezerwowania podróży

• Poinformuj szkołę o nieobecności i 
otrzymaj informacje o zasadach jej 
dotyczących

Po powrocie, jeśli wymagana jest 
kwarantanna:
• Dziecku nie wolno przyjśc do szkoły
• Wszyscy w domy powinni się 

izolować przez 14 dni do czasu 
otrzymania wyniku testu, nawet 
jeśli inne testy są negatywne

Po 14 dniach izolacji, nawet jeśli wynik 
testu dziecka jest negatywny.

…otrzymaliśmy informację od lekarza 
bądź sprawdzonego, oficjalnego 

źródła, że dziecko obowiązuje 
program ochronny

• Dziecku nie wolno przyjśc do szkoły
• Skontaktuj się z biurem obecności / 

wychowawcą / sekretariatem
• Dziecko powinno się izolować do 

czasu ogłoszenia wiadomości, że 
nie obowiązuje już go program 
ochronny

Kiedy szkoła bądź oficjalne źródło 
poinformuje rodzica, że dziecko może 
wrócić do szkoły.

….Nie wiem kto powinien się zbadać 
na obecność koronawirusa

•Tylko ludzie z symptomami * powinni 
się przetestować
•Ludzie bez symptomów nie powinni 
się testować, nawet jeśli byli w bliskim 
kontakcie z zarażoną osobą, jeśli nie 
mają symptomów zarażenia

Kiedy powyższe warunki są spełnione.

Jeśli ktoś w twoim domu ma objawy * koronawirusa zamów bezpłatny test na 
stronie nhs.uk/coronavirusor zadzwoń 119

Więcej informacji: gov.uk/backtoschool


