
 

Dziecko w 
przedszkolu lub u 
zarejestrowanej  
opiekunki: informacje 
niezbędne dla 
rodziców 



Zarejestrowane opiekunki i pracownicy 
przedszkoli zapewniają dzieciom bezpieczne i 
beztroskie środowisko, w którym dzieci mogą 
się uczyć i rozwijać.  

Od 1 czerwca wszystkie rodziny mogą posyłać 
dzieci poniżej 5. roku życia do przedszkoli lub 
do opiekunek. Jeśli przedszkole lub opiekunki, z 
których korzystaliście wcześniej, nie pracują, to 
władze gminy mogą pomóc Wam w znalezieniu 
właściwego miejsca dla Waszego dziecka.  

Dlaczego powinniśmy posłać nasze 
dziecko do przedszkola lub do opiekunki?  
Przedszkola i opiekunki stwarzają 
wspaniałe miejsce dla dzieci do nauki i 
zabawy z kolegami i koleżankami. 
Wczesne nauczanie wspiera rozwój 
dzieci i ich ogólne samopoczucie i 
wyznacza rytm dnia. Małe dzieci bardzo 
szybko się rozwijają, dlatego ważne jest, 
aby nie ominął ich ten czas pobytu w 
przedszkolu lub pod pieczą opiekunek.  

Jakie środki ochronne podejmują 
przedszkola i opiekunki, żeby zapewnić 
bezpieczne środowisko dla dzieci?  
Przedszkola i opiekunki wdrożyły 
rozszerzone procedury sprzątania i 
czyszczenia w miejscach dotykanych 
przez wiele osób – np. klamki, blaty, 
sprzęt do zabawy i zabawki. Będą także 
zachęcać do częstszego mycia rąk i 
minimalizowania kontaktów między 
grupami, tam gdzie jest to możliwe.  

Przedszkola i opiekunki stosują także 
procedurę rejestrowania zakażeń (NHS 
Test and Trace), aby podjąć szybkie 
działania w przypadku, gdy dowiedzą 
się o tym, że ktoś uzyskał pozytywny 

wynik na obecność koronawirusa 
(COVID-19). 

Czy powrót do przedszkola lub do 
opiekunki jest dla mojego dziecka 
bezpieczny?  
Agenda rządowa odpowiedzialna za 
troskę o zdrowie publiczne - Public 
Health England (PHE)-  wyraziła jasne 
stanowisko, że ryzyko transmisji i 
zakażenia jest niskie, jeśli przedszkola i 
opiekunki regularnie myją ręce i 
czyszczą powierzchnie. Istnieją dowody 
na to, że dzieci mają zwykle łagodne 
objawy lub nie mają ich wcale i w 
porównaniu z osobami dorosłymi są 
narażone na mniejsze ryzyko zakażenia 
wirusem.  

Ważne jest to, że jeśli Wasze dziecko 
(lub inny domownik) ma jakiś 
symptom koronawirusa (COVID-19), to 
aby nie było posyłane do przedszkola, 
ale aby zostało w domu.  

A jeśli moje dziecko ma specjalne 
potrzeby edukacyjne i 
niepełnosprawność? (special 



educational needs and disabilities - 
SEND)?  
Należy porozmawiać z pracownikami 
przedszkola lub opiekunkami, aby 
wspólnie zaplanować bezproblemowy 
powrót dziecka do placówki. 



Czy są jakieś inne porady dla dzieci, które znajdują się w grupie szczególnego ryzyka? 
Porady ochronne dla wszystkich dorosłych i dzieci znajdujących się w grupie szczególnego 
ryzyka (clinically extremely vulnerable) zostały wstrzymane z dniem 1 sierpnia. Oznacza to, że 
nawet małe grupy uczniów, które w dalszym ciągu znajdują się na liście pacjentów, których 
należy otoczyć szczególną ochroną i których członkowie rodziny też podlegają ochronie, mogą 
powrócić do szkół. 
 
Czy dzieci przenoszą koronawirus (COVID-19) w większym stopniu niż dorośli? 
Nie. Nie ma ryzyka, że młodzież przenosi wirusa w większym stopniu niż dorośli. 
Istnieją za to uzasadnione dowody wskazujące na to, że małe dzieci są w znacznie 
mniejszym stopniu narażone na ryzyko zakażenia niż dorośli, ale dowody te nie są 
jeszcze w pełni rozstrzygające.  
 

Czy małe dzieci w przedszkolach lub u opiekunek będą musialy zachować dystans 
społeczny? 

Nie. Rozumiemy, że dla małych dzieci utrzymanie dystansu społecznego będzie trudne. W celu 
zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia  przedszkola i opiekunki będą korzystać z innych 
środków ochronnych, w tym z regularnego mycia rąk i częstego czyszczenia powierzchni. Dzieci 
będą mogły bawić się ze swoimi kolegami i koleżankami i opieka nad nimi będzie sprawowana w 
zwykły sposób.  
 
Czy oboje rodzice muszą być pracownikami o krytycznym znaczeniu, aby uzyskać miejsce w 
przedszkolu lub u opiekunki?  
Nie. Od 1 czerwca wszystkie dzieci poniżej 5 roku życia mogą uczęszczać do przedszkoli lub do 
zarejestrowanych opiekunek.  

Czy pracownicy przedszkoli i opiekunki będą musieli nosić maseczki i rękawiczki?  
Nie. Nie rekomendujemy stosowania maseczek i rękawiczek w przedszkolach i przez opiekunki, 
chyba że są one stosowane zwyczajowo np. gdy przy zmianie pieluch zakłada się rękawiczki. Jeśli 
dziecko zaczyna wykazywać objawy koronawirusa (COVID-19) w czasie pobytu w placówce, to 
zostanie odseparowane od innych dzieci do momentu odebrania go przez rodzica lub opiekuna. 
Pracownicy, którzy będą sprawować opiekę nad takim dzieckiem, powinni założyć odpowiedni 
sprzęt ochronny w czasie oczekiwania na odbiór dziecka.  

 
Co mam zrobić, jeśli moje dziecko lub inny domownik ma objawy koronawirusa (COVID-19)?  
Ważne jest, że jeśli Wasze dziecko lub inny domownik ma objawy koronawirusa (COVID-19), to 
nie powinno iść do przedszkola lub do opiekunki, lecz powinno zostać w domu. Należy dla takiej 
osoby zorganizować test i powiadomić przedszkole lub opiekunkę o jego wynikach. To pomoże w 
procedurze rejestrowania zakażeń przez służbę zdrowia (NHS Test and Trace). Jeśli wynik testu 
będzie pozytywny, to wszyscy domownicy powinni zostać w domu i poddać się kwarantannie 
zgodnie z procedurą Test and Trace. 



Co się stanie, jeśli inne dziecko w tym samym przedszkolu lub u zarejestrowanej opiekunki będzie 
miało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa (COVID-19)?  
Jeśli Wasze dziecko miało bliski kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na 
koronawirusa (COVID-19), to zostaniecie poproszeni, aby dziecko przez 14 dni przebywało na 
kwarantannie. Pozostali domownicy będą musieli poddać się kwarantannie, jedynie wtedy jeśli u 
dziecka pojawią się objawy zakażenia. Wszystkie osoby z objawami zakażenia mogą zostać 
przetestowane, w tym dzieci poniżej 5. roku życia.  

Czy rząd oferuje jakąś pomoc finansową na koszty przedszkola lub innej opieki nad dziećmi?  
Tak. Dostępna jest szeroka gama różnych form pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi w wieku 
od 0 do 5 lat. Wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat i niektóre dwulatki mogą mieć dostęp do 15 
godzin wczesnego nauczania w tygodniu, co jest warte średnio 2500 funtów rocznie. Pracujący 
rodzice trzy i czterolatków mogą mieć również prawo do 15 godzin opłacanej przez rząd opieki 
nad dziećmi tygodniowo, co zaoszczędzi im do 5 tys. funtów rocznie.Więcej informacji o formach 
możliwego wsparcia można znaleźć na stronie childcarechoices.gov.uk  


