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Co zrobić, kiedy dziecko zachoruje? 
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa bardzo ważne jest, żeby nie przychodzić do 

przedszkola lub do szkoły kiedy jest się chorym. Typowymi objawami koronawirusa jest na przykład: 

● gorączka   ● bóle mięśni 

● kaszel   ● ból gardła 

● ból głowy   ● katar 

● nudności   ● duszności i 

● biegunka   ● utrata węchu- lub smaku 

 

Objawów koronawirusa nie można odróżnić od objawów innymi infekcji wirusowych w inny sposób niż 

poprzez wykonanie testu na obecność koronawirusa. W szczególności u dzieci objawy zachorowania na 

koronawirus są często łagodne i krótkotrwałe. 

 

Jeśli u dziecka lub członka rodziny wystąpią nawet łagodne objawy wskazujące na zakażenie 

koronawirusem, należy osobie u której występują objawy, wykonać test na obecność koronawirusa. 

 

Rodzice dzieci mieszkających w Turku mogą telefonicznie zarezerwować dla dziecka termin 

wykonania testu na obecność koronawirusa: 

 ●  W dni powszednie w godz. 8- 15, a od dnia  5.9 również w sob. i niedz. w godz. 9- 11 

 ●  Nr telefonu do poradni koronawirusa w mieście Turku, 02 266 2714 

 

Osoba dorosła może wykonać ocenę objawów koronawirusa pod adresem  omaolo.fi 

 

Osoba u której występują objawy zachorowania, pozostaje w swoim mieszkaniu co najmniej do czasu 

uzyskania odpowiedzi na wynik testu. 

  

Bezobjawowi członkowie rodziny w czasie oczekiwania na wynik testu mogą uczęszczać do szkoły, 

przedszkola i do pracy, jeśli nie ma wyrażnego podejrzenia,  że osoba oczekująca na wynik testu została 

zakażona koronawirusem ( na przykład w ciągu ostatnich 14 dni podróż członka rodziny do kraju 

wysokiego ryzyka). 

 

Jeśli wynik testu na obecność koronawirusa jest negatywny, dziecko może wrócić do przedszkola jeśli 

nie ma objawów, lub objawy się znacznie  zmniejszyły. Czasami po przebyciu infekcji dróg oddechowych 

lekki katar lub kaszel trwa długo. Jeśli wynik testu był negatywny, a objawy wyrażnie ustępują i dziecko 

poza tym wyzdrowiało, lekkie objawy nie  przeszkadzają w powrocie do przedszkola. Zaświadczenie o 

negatywnym wyniku nie jest wymagane. 

 

Jeśli wynik testu na obecność koronawirusa jest pozytywny, cała rodzina musi pozostać w domu. 

Informacje na temat dalszego leczenia otrzymasz od służby zdrowia chorób zakażnych. 

 

Ważne jest, aby za pomocą odpowiednich lekarstw starać się złagodzić u dziecka objawy związane z 

astmą i alergią. Ze względu na typowe,  łagodne i długotrwałe objawy astmy, dziecko nie musi opuszczać 

przedszkola. Test należy wykonać jeśli uważasz, że z objawami wiążą się objawy zakażenia infekcyjnego. 

 

Ze względu na typowe, długotrwałe objawy nie ma potrzeby opuszczania przedszkola lub szkoły, ani 

robienia testu na obecność koronawirusa. Jeśli objawy ulegną zmianie, na testy należy zgłosić się 

niezwłocznie. 
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Należy również dążyć do ograniczania rozprzestrzeniania się też innych zakażen infekcyjnych niż 

koronawirus, tak aby zdolności testowania wystarczające były dla wszystkich u których występują objawy. 

 

Informator ten oparty jest na wytycznych THL (Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej) i Opetus- ja 

kultturiministeriö (Ministerstwo Edukacji i Kultury). 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-

ja-koronavirus  

Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö) 

(Wytyczne dla placówek organizujących edukację i wczesną edukację podczas epidemii koronawirusa 

(Ministerstwo Edukacji i Kultury) 

  

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

