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Wytyczne dot. higieny dla rodziców

Zdrowy – Chory
Kiedy Państwa dziecko powinno zostać w domu 
i nie iść do placówki dziennej opieki?

Dla rodziców
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Kiedy Państwa dziecko powinno zostać w domu?
Choremu dziecku należy zapewnić opiekę w domu. Państwa dziecko potrzebuje Państwa 
opieki i może zarażać inne dzieci i personel w placówce dziennej opieki. 

Proszę rano poinformować placówkę dziennej opieki (telefonicznie), że Państwa dziecko 
jest chore.

Jeśli Państwa dziecko zachoruje w placówce dziennej opieki
Jeśli Państwa dziecko zachoruje w ciągu dnia, personel skontaktuje się z Państwem. Są 
Państwo zobowiązani do odebrania dziecka. 

Kiedy dziecko może wrócić do placówki dziennej opieki?
Naczelną zasadą jest, że chore dziecko lub chora osoba spośród personelu nie mogą 
przebywać w placówce dziennej opieki.

Dziecko, które przeszło chorobę zakaźną może wrócić do placówki opieki dziennej, gdy już 
nie zaraża.  
(Przegląd wybranych chorób zakaźnych można znaleźć w zaleceniach duńskiego organu 
regulacyjnego ds. ochrony zdrowia i rejestracji leków: „Smitsomme sygdomme hos 
børn og unge” (Choroby zakaźne u dzieci i młodzieży), 2013, rozdział 8.)

Zdrowy – Chory
Przy ocenie, czy dziecko jest zdrowe czy chore, zawsze ważne jest, by ocenić ogólny stan 
zdrowia dziecka. 

Dziecko jest zdrowe 
• Kiedy stan ogólny dziecka jest dobry. 
• Kiedy dziecko nie ma gorączki. 
• Kiedy dziecko może uczestniczyć w zwykłych aktywnościach. Na przykład dziecko może 

bawić się na zewnątrz i uczestniczyć w wycieczce.

Dziecko jest chore 
• Jeśli stan ogólny dziecka nie jest dobry, na przykład dziecko jest osłabione, marudne, 

niespokojne i/lub płacze.
• Jeśli dziecko ma gorączkę.
• Występują określone oznaki choroby, np. biegunka, wymioty, infekcja oczu z wydzieliną.
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Choroba zakaźna, kiedy stan ogólny dziecka jest dobry
Wiele chorób jest zakaźnych. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, powinni 
Państwo zatrzymać dziecko w domu, nawet jeśli ogólny stan zdrowia dziecka jest dobry, np. 
w przypadku liszajca.

W przypadku niektórych chorób dziecko może uczęszczać do placówki dziennej opieki, 
nawet jeśli istnieje pewne ryzyko infekcji, np. w przypadku rumienia zakaźnego, choroby 
dłoni, stóp i jamy ustnej, opryszczki.

Porady i kontakt
Przede wszystkim porad będzie udzielał personel placówki dziennej opieki. W przypadku 
wątpliwości dot. stanu zdrowia dziecka, mogą się Państwo skontaktować ze swoim 
lekarzem.

Konsultant ds. zdrowia i konsultant ds. higieny w gminie Sønderborg służą poradą 
personelowi Państwa placówki dziennej opieki zgodnie z wytycznymi duńskiego organu 
regulacyjnego ds. ochrony zdrowia i rejestracji leków w zakresie chorób zakaźnych.

Więcej na ten temat
Wytyczne duńskiego organu regulacyjnego  
ds. ochrony zdrowia i rejestracji leków:  
„Smitsomme sygdomme hos børn og unge” 
(Choroby zakaźne u dzieci i młodzieży) 
http://bit.ly/1pKPNkb

Wytyczne gminy Sønderborg: 
Kiedy dziecko jest zdrowe, a kiedy chore?

Dziękuję, że myślisz  
o moich przyjaciołach  

z przedszkola!

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/03mar/SmitsommeSygdommeForBoernOgUnge2013.pdf
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/ErhvervBeskftigelseogSundhed/Sundhed/Hvornrerbarnetrasktoghvornrerbarnetsygt/Accessible.aspx
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Wrzesień 2014
Te wytyczne przygotowała  
konsultantka ds. higieny Joan Anita Clausen i  
inspektor ds. promocji zdrowia Pernille Gudbjerg. 

Gmina Sønderborg
Biznes, Praca i Zdrowie
Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen)
DK-6400 Sønderborg

Konsultant ds. higieny Joan Anita Clausen
jocl@sonderborg.dk
Tel. +45 27 79 51 95
www.sonderborgkommune.dk
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