
 

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach 

 

 

Rodzicu, 
 

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną 

zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. 

będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; 

• zachęcaj dziecko 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; 

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny; 

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których 

   przebywasz; 

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju 

   oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 

  

Na jaki okres są zawieszone zajęcia? 

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) 

to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie 

będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od 

poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Dzieci nie przychodzą do przedszkola, 

szkoły, placówki oświatowej. 

Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia? 

Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce 

duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie 

rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc 

pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. 

Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia? 

Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z 

epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie 

przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

  

  

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE  W ZWIĄZKU 

Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W KRAJACH 

PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA 

PRZYPOMINAMY ŻE, 

  Nie posyłamy przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły; 

 Należy wstrzymać  wycieczki do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa; 

  Rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy 

grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-

epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; 



  Rodzice  dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola lub szkoły mają prawo do  zasiłku opiekuńczego (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); 

 Jeśli  nie było  kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw; 

ZALECENIA 

 Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj 

płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli 

znajduje się on na rękach. 

 Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a 

jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 

  Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 

zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub 

dotykane osoby. 

 Zachowaj, co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie 

tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. 

 Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak 

COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające 

wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust  

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem.  

Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z 

powierzchni na siebie. 

 Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej 

zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 

https://www.gov.pl/web/zdrowie 

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn 

np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy 

bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

 Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, 

pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk 

i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

 Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 

 Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia 

rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 

 Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie 

się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje 

powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków 

zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz 

wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). 

https://www.gov.pl/web/zdrowie

