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Wytyczne w zakresie domowej opieki nad dziećmi wykazującymi objawy choroby  

COVID-19 (25.03.2020 r.)  

Niniejsze wytyczne dotyczą domowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z objawami choroby. Przyjmuje się, 
że każde dziecko wykazujące objawy jest chore na chorobę COVID-19, chyba że badanie wykrywające 
obecność koronawirusa dało wynik ujemny. Objawy choroby COVID-19 mogą obejmować gorączkę 
(temperatura powyżej 100,4 stopnia Fahrenheita lub 38 stopni Celsjusza), kaszel, ból gardła lub trudności 
z oddychaniem bądź duszności. Wszelkie pytania dotyczące zdrowia dziecka należy konsultować 
telefonicznie ze swoim lekarzem.  

 

Należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem (osoby, które nie mają swojego lekarza, 
powinny zadzwonić pod 311), jeżeli:  

1. Gorączka utrzymuje się na poziomie 38 stopni Celsjusza (100,4 stopnia Fahrenheita) mimo 
podania leków przeciwgorączkowych.  

2. Kaszel i duszności przybierają na sile.  

3. Ból gardła, kaszel i duszności nie ustępują po 48 godzinach.  
W sytuacjach awaryjnych należy niezwłocznie dzwonić pod numer 911.  
 
Co do zasady dobrze jest ograniczyć kontakt z dzieckiem wykazującym objawy choroby. Dzieci z objawami 
mogą spać razem w jednym pomieszczeniu. Inni domownicy, którzy nie wykazują objawów, powinni być 
w maksymalnym stopniu odseparowani od dzieci z objawami. Dziecko powinno opuszczać swój pokój 
wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne (np. w celu skorzystania z toalety lub łazienki).  

 

Środki ostrożności w zakresie zapobiegania i kontroli:  

 

1. Należy często myć ręce lub stosować płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. NIE NALEŻY 
UŻYWAĆ płynu do dezynfekcji rąk podczas noszenia rękawiczek.  

2. O ile to możliwe, należy unikać zbędnego kontaktu z dzieckiem z objawami i ograniczyć liczbę 
gości.  

3. Jeżeli jest to możliwe, należy unikać bliskiego bezpośredniego kontaktu z dzieckiem z 
objawami.  

4. Należy unikać dotykania okolic twarzy, w szczególności w obecności dziecka z objawami.  

5. Należy stosować się do zasad w zakresie higienicznego kaszlu i kichania:  

a. Podczas kaszlu i kichania zasłaniać usta i nos chusteczką. Zużytą chusteczkę należy 
wyrzucić do kosza na śmieci.  

b. Jeżeli pod ręką nie ma chusteczki, kichać lub kaszleć w ramię lub łokieć, nie w dłonie.  

 

 

Gdy dziecko z objawami pozostaje w domu, dobrze jest przestrzegać następujących zasad:  
1. Wietrzenie  

a. Drzwi do pomieszczenia, w którym przebywa dziecko, powinny być w miarę możliwości 
zamknięte.  
b. Należy zapewnić regularne wietrzenie:  

i. Otworzyć okna, jeżeli istnieje taka możliwość i pozwala na to pogoda.  

ii. Zachować małą przestrzeń okna otwartą, aby wytworzyć podciśnienie.  
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iii. Włączyć klimatyzator, jeżeli istnieje taka możliwość i pozwala na to pogoda.  

 

 

2. Ograniczenie przemieszczania się  
Jeżeli jest to możliwe, dziecko z objawami powinno przebywać w osobnym pomieszczeniu.  
Dziecko powinno opuszczać swój pokój tylko w razie konieczności (np. żeby skorzystać z toalety 
lub łazienki). Należy zachowywać dystans ok. 2 metrów od dziecka.  
3. Czyszczenie i odkażanie  

b. Należy regularnie czyścić powierzchnie za pomocą dostępnych środków czystości.  

b. Należy regularnie czyścić klamki, włączniki, zabawki, piloty, uchwyty baterii 
umywalkowych, blaty i telefony.  

c. Jeżeli łazienka jest wspólna, należy czyścić ją po każdym użyciu, w szczególności po 
skorzystaniu z niej przez dziecko z objawami.  

i. Dziecko z objawami powinno, w miarę możliwości, korzystać z osobnej łazienki.  

ii. Jeżeli powyższe zalecenie jest niewykonalne, konieczne jest częste i dokładne 
czyszczenie.  

 

4. Kąpiel  

Kąpiele należy ograniczyć do niezbędnego minimum, aby zmniejszyć potrzebę przemieszczania 
się.  

a. Można wziąć kąpiel, gdy ubranie lub pościel jest zaplamione lub nieświeże.  

b. Należy ograniczyć kąpiele pod bieżącą wodą z mydłem do 3 minut.  

c. Dzieci do lat 11 mogą brać kąpiel raz lub dwa razy w tygodniu.  

d. W przypadku młodzieży nie jest konieczna codzienna kąpiel.  

 

5. Posiłki  

a. Dzieci z objawami powinny w miarę możliwości jeść posiłki w odosobnieniu lub w 
swoim pokoju.  

b. Zaleca się jak najczęściej korzystać z naczyń jednorazowych. W przeciwnym razie 
naczynia należy myć ciepłą wodą z mydłem lub w zmywarce po każdym użyciu.  

c. Nie należy używać wspólnych szklanek i naczyń.  

 

6. Odzież, pościel i ręczniki  

a. Każdy domownik powinien używać oddzielnego ręcznika i kompletu pościeli.  

b. Odzież, pościel i ręczniki chorego należy prać z dodatkiem detergentu w najwyższej 
możliwej temperaturze. W miarę możliwości należy robić pranie w rękawiczkach. Należy 
dokładnie umyć ręce po kontakcie z zabrudzoną odzieżą (nawet jeżeli używało się 
rękawiczek).  

 

7. Koniec izolacji – izolację można zakończyć, jeżeli dziecko nie wykazuje objawów przez co 
najmniej 3 dni:  

a. Od 3 dni nie występuje gorączka i nie są podawane leki przeciwgorączkowe.  

b. Ustępuje kaszel, duszności i ból gardła.  


