
 
 

Wytyczne ACS (Agencji ds. dzieci) dotyczące stosowania osłony twarzy przez 

dzieci  

(19 kwietnia 2020 r.)  

Cel: 

W świetle nowych danych na temat rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz dowodów na nasilenie 

występowania choroby COVID-19 w społecznościach na terenie całego kraju, amerykańskie 

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zalecają, aby osoby, w tym dzieci, nosiły osłonę twarzy 

zakrywającą nos i usta, jeśli przebywają w przestrzeni publicznej lub jeśli odległość 2 metrów od 

innych osób nie może zostać zachowana.  

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym gubernatora Andrew Cuomo, obowiązującym od 

piątku 17 kwietnia 2020 r. od godz. 20.00, każda osoba powyżej 2. roku życia, która nie posiada 

medycznych przeciwwskazań do stosowania osłony twarzy, musi zakryć nos i usta za pomocą 

maseczki ochronnej lub chustki, będąc w miejscu publicznym oraz jeśli nie jest w stanie zachować 

lub gdy nie zachowuje dystansu społecznego.   

Wytyczne ACS:  

Wszystkie dzieci powyżej 2 roku życia zawsze muszą nosić osłonę twarzy, gdy znajdują się 

w odległości do 2 metrów od innych osób, za wyjątkiem młodszych dzieci, które mogą mieć z tym 

trudność. Osłonę twarzy wykonaną z tkaniny zawsze należy nosić, gdy osoby przebywają 

w przestrzeni publicznej, szczególnie w sytuacjach, gdy dzieci mogą znajdować się w pobliżu osób 

innych niż członkowie ich gospodarstwa domowego. Dotyczy to również sklepów spożywczych 

i aptek. Jednakże osłony twarzy nie zwalniają z konieczności zachowania dystansu społecznego. 

Noszenie osłon twarzy wykonanych z tkaniny jest szczególnie ważne w miejscach publicznych, 

w obszarach powszechnego występowania choroby COVID-19. 

Wyjątki: 

Dzieci w wieku do 2 lat są zwolnione z obowiązku noszenia osłony twarzy. To samo dotyczy 

dzieci (w każdym wieku), które nie potrafią mówić lub u których zdiagnozowano zaburzenie 

spektrum autyzmu, oraz każde dziecko, które ma ciężką astmę lub trudności z oddychaniem po 

założeniu maseczki. Dzieci, które nie potrafią zdjąć osłony twarzy bez pomocy, są również 

zwolnione z obowiązku jej noszenia.  

 

 

 

 

 



Ogólne wskazówki dotyczące osłon twarzy: 

1. Osłony twarzy, w tym maseczki ochronne i nakrycia z tkaniny, mogą być ponownie użyte, o ile 

nie są wilgotne, zanieczyszczone lub uszkodzone. 

2. Maseczki wykonane z tkaniny należy prać i suszyć codziennie. Jeśli są zanieczyszczone, należy 

je umyć. 

3. Każda osłona twarzy jest przeznaczona tylko do użytku osobistego – nie może być używana 

przez inną osobę. Umieść swoje imię i nazwisko lub znak identyfikacyjny na wiązaniach lub 

opaskach na uszy, abyś wiedział(a), że dana osłona twarzy należy do Ciebie. 

4. Osłony twarzy muszą być suche przed użyciem. 

Zakładanie osłony twarzy:  

1. Dorośli opiekujący się dziećmi są zobowiązani w razie potrzeby udzielać im pomocy. 

2. Przed dotknięciem osłony twarzy umyj ręce wodą z mydłem lub oczyść środkiem 

dezynfekującym. 

3. Sprawdź osłonę twarzy, aby upewnić się, że nie ma ona widocznych przetarć ani dziur po 

żadnej stronie. Osoba dorosła musi codziennie sprawdzać maseczki ochronne dla dzieci, 

aby upewnić się, że nie ma w nich dziur lub przetarć. 

4. Zawsze używaj tej samej strony osłony twarzy jako strony zewnętrznej i wewnętrznej (tej 

mającej kontakt z twarzą).  

5. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi rodzaju osłony twarzy, której 

używasz. Nie dotykaj strony zewnętrznej.  

 Osłony twarzy z pętlami na uszy: trzymaj osłonę za pętlę. Załóż pętlę za uszy. 

 Osłona twarzy z wiązaniem z tyłu głowy: umieść osłonę twarzy na poziomie nosa, 

załóż górne wiązanie na czubek głowy i zabezpiecz kokardką. Następnie złap dolne 

wiązanie, po jednym w każdą rękę, i zawiąż kokardkę na karku. 

 Bandana albo chustka. Złóż bandanę w trójkąt. Umieść podstawę trójkąta nad 

przegrodą nosową, a górną część trójkąta w kierunku podbródka. Zawiąż bandanę na 

karku.  

6. Pociągnij dolną część, zakrywając usta i podbródek.  

 

Zdejmowanie osłony twarzy: 

1. Dorośli opiekujący się dziećmi są zobowiązani w razie potrzeby udzielać im pomocy. 

2. Przed dotknięciem osłony twarzy umyj ręce wodą z mydłem lub oczyść środkiem 

dezynfekującym. Unikaj dotykania zewnętrznej części osłony twarzy. Dotykaj tylko pętli 

/ wiązania / opaski na uszy.  

 Osłony twarzy z pętlami na uszy: Przytrzymaj obie pętle na uszy, delikatnie je unieś 

i zdejmij osłonę.  

 Osłona twarzy z wiązaniem z tyłu głowy: Najpierw rozwiąż dolną kokardę, a następnie 

górną kokardę i odsuń od siebie osłonę, gdy wiązanie zostanie poluzowane.  

 Bandana: rozwiąż wiązanie z tyłu szyi i złóż bandanę zewnętrzną stroną do środka.  



 
3. Złóż zewnętrzne krawędzie osłony twarzy. Osłonę twarzy przechowuj w pojemniku (tylko 

1 osłona twarzy na pojemnik).  

4. Umyj ręce wodą z mydłem lub oczyść środkiem do dezynfekcji. 

Kiedy trzeba natychmiast zdjąć maseczkę ochronną lub osłonę twarzy u dziecka/nastolatka: 

Jeśli dziecko się dusi, ma drgawki, wymioty lub trudności z oddychaniem, osoba dorosła musi 

natychmiast zdjąć z jego twarzy maseczkę ochronną lub osłonę twarzy, udzielić pomocy lub 

wezwać pomoc / zadzwonić pod numer 911. 

Osoby dorosłe powinny zwracać uwagę na niepokojące oznaki – zmniejszoną aktywność, 

drżenie, krztuszenie się, oczopląs, zmianę koloru twarzy lub inne problemy, gdy 

dziecko/nastolatek ma na sobie maskę lub osłonę twarzy. 


