
 
 
 
 
 
 

  
Informacje dla rodziców mających dzieci w 
przedszkolach  
 
Przed zamknięciem przedszkoli w Norwegii nie zarejestrowano zarażeń koronawirusem wśród 
dzieci w przedszkolach. W porównaniu z dorosłymi, stwierdzono niewiele zarażeń wśród dzieci 
w Norwegii i na świecie. Jak dotąd, dzieci i młodzież miały bardzo niskie 
ryzyko poważnych zachorowań wywołanych koronawirusem. Ryzyko to jest niższe, niż przy 
innych schorzeniach dróg oddechowych, które mogą dotknąć dzieci, jak na przykład przy grypie 
lub przy zarażeniu wirusem RSV.  
 
Chodzenie do przedszkola jest bezpieczne dla dziecka  
 
Aby ograniczyć zakażenia wprowadziliśmy w przedszkolach szereg środków ochronnych. W 
nadchodzącym okresie będziemy szczególnie skrupulatnie przestrzegać działań 
zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń. Jest to zależne 
od wkładu pracy wszystkich i od przestrzegania nowych rad i 
wskazówek. Szczególnie ważne jest w przedszkolach przestrzeganie następujących zasad:  
  

• Myć ręce i dbać o to, aby dzieci nauczyły się dobrych nawyków i sposobów mycia rąk  
• Utrzymywać jak najwyższą czystość w przedszkolu  
• Regularnie myć zabawki  
• Przebywać szczególnie dużo z dziećmi na świeżym powietrzu w najbliższym okresie  
• Podzielić dzieci na mniejsze grupy, które będą przebywać z tymi samymi stałymi 

pracownikami przedszkola  
 
Przedszkole będzie nadal opiekować się dziećmi  
 
Będziemy nadal dbać o potrzeby dzieci w zakresie fizycznej opieki, oraz 
zapewnimy wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jak również dobre 
samopoczucie w przedszkolu. Przytulanie i pocieszanie jest nadal ważne dla dzieci  
 
Jeżeli dziecko nie czuje się dobrze  
 
Jeżeli Twoje dziecko ma objawy chorobowe, również łagodne objawy, to nie powinno ono 
przyjść do przedszkola. Bardzo ważne jest obecnie, aby dziecko przebywało w domu przez co 
najmniej jedną dobę po ustaniu objawów. Rodzice, którzy mają objawy infekcji dróg 
oddechowych nie mogą odprowadzać dzieci do przedszkola, ani zabierać ich z 
przedszkola. Jeżeli rodzice lub inni domownicy otrzymają pozytywny wynik testu 
na koronawirus, to nikt z Państwa nie może przyjść do przedszkola.  
Jeżeli dziecko poczuje się niedobrze w przedszkolu, to musi ono zostać odebrane z przedszkola 
tak szybko, jak jest to możliwe.  
 
Rodzice nie powinni wchodzić do przedszkola  
 
Postaramy się, tak dalece jak jest to możliwe, przyjmować dzieci przychodzące do 
przedszkola na zewnątrz. Dzieci muszą mieć na sobie ubrania do przebywania na zewnątrz, 
kiedy przychodzą do przedszkola.   
 



 
 
 
 
 
Nie należy zabierać zabawek z domu do przedszkola  
 
Dzieci nie mogą mieć z sobą własnych zabawek z domu. Jeżeli dziecko potrzebuje 
własnej przytulanki do spania w przedszkolu, mogą Państwo zabrać ją z sobą. Jednak jest 
szczególnie ważne, aby dziecko nie dzieliło się nią z innymi dziećmi w przedszkolu.  
  
Macie rąk jest równie ważne w domu, jak i w przedszkolu. Prosimy Państwa umyć ręce przed 
przyjściem do przedszkola i uczynić to samo od razu po przyjściu do domu.   
Zalecamy, aby dzieci miały kontakt z niewielkim kręgiem innych dzieci w czasie wolnym i aby 
najchętniej bawiły się na zewnątrz.  
 


