
Kto powinien   
zostać   
w domu?  
Jeśli dziecko/uczeń jest chore/chory   

 Objawy covid-19 są podobne do objawów przeziębień i 
grypy. Ważne jest aby dziecko/uczeń zostało/został w 
domu, aby uniknąć kontaktu z innymi, jeśli objawy wskazują 
na covid-19. Dotyczy to lżejszych objawów jak ból gardła, 
katar, nudności czy ból głowy oraz innych jak ból mięsni i 
stawów, gorączka, kaszel czy trudności w oddychaniu.  
Jeśli są to pojedyncze i krótko trwające  
objawy.  
Jeśli dziecko/uczeń ma pojedyncze i krótko trwające 
objawy, które przechodzą w ciągu jednej doby, a następne 
dwie doby  są bez objawów, może wrócić do szkoły czy 
przedszkola.  
Jeśli są to objawy trwające dłużej niż dobę.  
Jeśli dziecko/uczeń ma objawy dłużej niż jedną dobę bez 
wykonania testu powinno/powinien zostać w domu 
najkrócej siedem dni, w tym przez dwa ostatnie w stanie 
ogólnie dobrym, bez gorączki. Dzieci/uczniowie mogą 
wrócić do szkoły nawet, jeśli mają objawy suchego kaszlu 
lub lekkiego kataru po siedmiu dniach, jeśli przez ostatnie 
dwa dni nie miały/mieli innych objawów i ogólnie czują się 
 dobrze.  

 

Jeśli ktoś w rodzinie został pozytywnie 
przetestowany na covid-19  
Dzieci/uczniowie, których członkowie rodziny są chorzy 
na covid-19 powinny/powinni zostać w domu. Opieka 
lekarska decyduje, kiedy dzieci/uczniowie mogą wrócić 
do szkoły lub przedszkola.   
Region Blekinge uważa, że dzieci, zamieszkujące z osobą 
chorą na covid-19 powinny zostać w domu przez siedem 
dni i unikać kontaktu z innymi. Dotyczy to również dzieci 
nie mających żadnych objawów. Siedem dni liczymy od 
dnia, w którym osoba chora wykonała test.  
Testowanie dzieci na covid-19 w Regionie 
Blekinge   
Obecnie, w regionie Blekinge, nie testuje się dzieci 
poniżej 16 roku życia na covid-19, jeśli nie ma ważnego 
powodu z punktu widzenia medycznego.   
Jeśli dziecko/uczeń zostało/został 
przetestowane/y pozytywnie na covid-19   
Dzieci i uczniowie, u których stwierdzono covid-19 
powinny/powinni zostać w domu do dnia, kiedy: 
• Czują się zdecydowanie lepiej  
• Nie mają gorączki przez ostatnie dwa dni  
• Minęło siedem dni od momentu zachorowania 

Przy pozytywnym wyniku testu, cała rodzina musi pozostać w 

domu, nawet dzieci nie mające żadnych objawów. Opieka lekarska 

wydaje zalecenia, ale przynajmniej siedem dni trzeba zostać w 

domu. 

Przy negatywnym wyniku testu, osoba chora musi zostać w 

domu do wyzdrowienia. Pozostali członkowie rodziny powinni 

zwracać uwagę na występujące objawy.  

 



Jeśli nie przeprowadzono testów   
• Zostań w domu tak długo, jak masz objawy, a potem kolejne 
dwa dni, przy krótko trwających objawach.                                                                                         
• Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż dobę, zostań w domu 
przynajmniej siedem dni. Dwa ostatnie dni powinny być bez 
gorączki, a stan ogólny zdecydowanie dobry.  
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