
 

Czy Twoje dziecko ma którykolwiek 

z objawów COVID-19? (wysoką 

temperaturę, nowy, uporczywy kaszel, 

utraciło lub ma zmieniony smak lub 

zapach)? 

Wykres dla rodziców: co zrobić w przypadku pojawienia się objawów COVID-19? 

Wersja 5 (25 września 2020 r.) 

 

TAK 

NIE 

Czy jakaś osoba w Twoim 

gospodarstwie domowym ma 

którykolwiek z objawów COVID-19? 

(wysoką temperaturę, nowy, 

uporczywy kaszel, utraciło lub ma 

zmieniony smak lub zapach)? 
NIE 

Czy Twoje dziecko otrzymało 

zalecenie od zespołu NHS 

Test and Trace, poddania  

się samoizolacji, ponieważ 

miało ono kontakt z osobą, 

która otrzymała dodatni wynik 

testu na obecność COVID-19? 

 

NIE 

Jeżeli Twoje 

dziecko czuje się 

dobrze, może 

uczęszczać do 

szkoły 

Twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły i 

musi pozostać w domu co najmniej przez 10 dni. 

Musisz: 
 Poinformować szkołę 
 Tak szybko jak to możliwe umówić swoje 

dziecko na wykonanie testu na obecność 
COVID-19 wchodząc na dedykowaną stronę 
NHS lub dzwoniąc pod numer 119 

 Jeżeli jesteś zaniepokojony objawami lub 
potrzebujesz porady, zadzwoń pod numer 111 

 Dopinluj aby wszystkie osoby w Twoim 
gospodarstwie domowym nie wychodziły domu 
i stosowały się do zaleceń dotyczących 
gospodarstw domowych, w których mogło 
dojść do zakażenia koronawirusem.  

 Jeżeli nie masz możliwości wykonania testu na 
obecność COVID-19, Twoje dziecko musi 
poddać się 10-dniowej izolacji 

 Nie proś swojego lekarza ogólnego, aby 

wystawił Twojemu dziecku zaświadczenie, że 

może ono wrócić do szkoły ponieważ nie ma 

on możliwosci wykluczenia zakażenia COVID-

19 bez wykonania testu, jak również innej 

możliwości skierowania Twojego dziecka na 

wykonanie testu 

TAK 

Twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły i 

musi pozostać w domu przez okres co najmniej  

14 dni. 

Musisz: 
 Poinformować szkołę 
 Tak szybko jak to możliwe, umówić osobę u której  
 występują objawy zakażenia, na wykonanie testu 

w kierunku COVID-19 wchodząc na dedykowaną 
stronę NHS lub dzwoniąc pod numer 119  

 Jeżeli jesteś zaniepokojony objawami lub 
potrzebujesz porady, zadzwoń pod numer 111 

 Dopinlować, aby wszystkie osoby w Twoim 
gospodarstwie domowym nie wychodziły z domu i 
stosowały się do zaleceń dotyczących 
gospodarstw domowych w których mogło dojść do 
zakażenia koronawirusem. 

 Jeżeli członek Twojego gospodarstwa domowego 
nie ma możliwości wykonania testu na  
COVID-19, musi poddać się 14-dniowej izolacji. 

 

 

TAK 

Twoje dziecko nie może uczęszczać do 
szkoły i musi pozostać w domu przez 
okres co najmniej 14 dni. 

Musisz: 
 Poinformować szkołę, jeśli jeszcze nie 

otrzymała informacji 
 Dopinlnować, aby Twoje dziecko nie 

wychodziło z domu i stosowało się do 
zaleceń dla osób, które miały kontakt z 
osobami z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem 
koronawirusem a które nie mieszkają z 
tą osobą  
 
 
 
 
 

Czy Twoje 

dziecko 

otrzymało 

dodatni czy 

ujemny wynik na 

obecność 

COVID-19? 

Czy członek 

Twojego 

gosposdarstwa 

domowego 

otrzymał dodatni 

czy ujemny wynik 

na obecność 

COVID-19? 

Czy u Twojego 

dziecka 

wystąpiły 

objawy 

zakażenia 

COVID-19? 

DODATNI 

Twoje dziecko musi jeszcze pozostać w 
domu do chwili, aż poczuje się dobrze i aż 
upłynie co namniej 10 lat od chwili 
wystąpienia u Twojego dziecka objawów. 

Musisz: 
 poinformować szkołę 
 Dopinować, aby wszystkie osoby w Twoim 

gospodarstwie domowym nie wychodziły z 
domu i stosowały się do zaleceń dla 
gospodarstw domowych w których mogło 
dojść do zakażenia koronawirusem.  

 Przygotuj się na to, że skontaktuje się z 
Tobą zespół NHS Test and Trace i poprosi 
Cię o przekazanie danych osób, z którymi 
Twoje dziecko miało bliski kontakt. 

Poczekaj na wyniki  

(z reguły 2-3 dni) 

Poczekaj na wyniki  

(z reguły 2-3 dni) 

Jeśli po 10 dniach Twoje dziecko 

będzie czuło się dobrze, może 

wrócić do szkoły 

TAK 

Twoje dzicko musi pozostać 

jeszcze w domu i musisz wrócić 

na początek tego wykresu 

NIE 

Jeżeli po 14 

dniach Twoje 

dziecko będze 

czuło się dobrze, 

może wrócić do 

szkoły 

DODATNI 

Twoje dziecko musi pozostać w domu 
przez co najmniej 14 kolejnych dni od 
chwili wystąpienia u członka 
gospodarstwa domowego objawów. 

Musisz: 
 poinformować szkołę 
 Dopinować, aby wszystkie osoby w 

Twoim gospodarstwie domowym nie 
wychodziły z domu i stosowały się do 
zaleceń dla gospodarstw domowych  
w których mogło dojść do zakażenia 
koronawirusem.  

 Przygotuj się na to, że skontaktuje się z 
Tobą zespół NHS Test and Trace i 
poprosi Cię o podanie danych osób, z 
którymi członek Twojego gospodarstwa 
domowego miał bliski kontakt. 

Czy u Twojego 

dziecka 

wystąpiły 

jakiekolwiek 

objawy 

zakażenia 

COVID-19? 

TAK 

NIE 

Jeżeli po 14 

dniach Twoje 

dziecko będzie 

czuło się dobrze, 

może wrócić do 

szkoły 

UJEMNY 

Jeżeli Twoje dziecko czuje 
się dobrze, może wrócić do 

szkoły 

 Członkowie gospodarstwa 
domowego mogą 
zakończyć samoizolację 

 Jeżeli Twoje dziecko 
otrzymało wynik ujemny, 
poinfomuj o tym szkołę 

START 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection

