
Grypa A/H1N1 – zalecenia dla szkół   
 
W zwi�zku z pytaniami i w�tpliwo�ciami dotycz�cymi grypy A/H1N1, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało pakiet 
materiałów edukacyjnych, które w maju zostały przekazane do kuratoriów o�wiaty z 
zaleceniem zamieszczenia ich na stronach internetowych. Ponadto materiały te trafiły do 
wszystkich wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na pocz�tku 
wrze�nia b�d� one przekazane do szkół w formie ulotek.  Bie��ce informacje dotycz�ce grypy 
A/H1N1 znajduj� si� na stronie internetowej www.pzh.gov.pl.  
 
ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
Ogólne wskazania profilaktyczne - nale�y: 
• unika� bliskiego kontaktu z chorymi osobami,  
• kiedy jest si� chorym, zosta� w domu i zachowa� dystans do osób zdrowych 
• zasłania� usta i nos chusteczk� higieniczn� podczas kichania i kasłania, a zu�yt� chusteczk� 
wyrzuci� do kosza na �mieci 
• my� cz�sto r�ce 
• unika� dotykania oczu, nosa i ust, �eby nie roznosi� zarazków 
• dba� o siebie, du�o spa�, by� aktywnym fizycznie, unika� stresu, pi� du�o płynów i zdrowo 
si� od�ywia�. 
 
Informacje dla: 
- dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania - nale�y: 
• obserwowa� dzieci i młodzie� wykazuj�c� objawy grypopodobne w trakcie pobytu w 
placówkach takie jak: gor�czka, kaszel, ból gardła, ból mi��ni, ból głowy, dreszcze, 
osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka. 
• informowa� rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem 
konsultacji z lekarzem rodzinnym 
• zadba� o ci�gły dost�p do �rodków higienicznych w toaletach 
• organizowa� w ramach mo�liwo�ci jak najwi�cej pobytu uczniów na �wie�ym powietrzu w 
czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego 
• monitorowa� strony internetowe Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz 
Pa�stwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bie��cych informacji 
- rodziców -  nale�y: 
• obserwowa� domowników wykazuj�cych objawy grypopodobne, w razie ich wyst�pienia 
zgłosi� si� do lekarza rodzinnego 
• my� r�ce swoje i swojego dziecka mydłem pod bie��c� wod� oraz pokaza� dziecku jak 
nale�y to robi� 
• zatrzyma� chore dziecko w domu i wezwa� lekarza 
• zasłania� nos chusteczk� higieniczn� podczas kichania i usta podczas kasłania 
• nie zabiera� dziecka do ludzi, którzy s� przezi�bieni 
• zadba� o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczk� do nosa 
• sp�dza� z dzie�mi aktywnie wolny czas na �wie�ym powietrzu 
- dzieci i młodzie�y - nale�y: 
• my� r�ce mydłem i ciepła wod� przez 20 sekund 
• je�li nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasło� usta i nos r�kawem 
w okolicy powy�ej łokcia a nie dło�mi 



• umy� r�ce po kasłaniu lub kichaniu 
• unika� kontaktu z osobami, które kichaj� i kaszl� 
• przebywa� w czasie wolnym na �wie�ym powietrzu 
  
PROPOZYCJA ZALECE� DLA SZKÓŁ 
Objawy nowej grypy A/H1N1 s� podobne jak grypy sezonowej: 
• gor�czka 
• kaszel 
• ból gardła 
• katar z płynn� wydzielin� lub zatkanym nosem 
• bóle mi��niowe i stawowe 
• ból głowy 
• dreszcze 
 W około 25-30% przypadków nowej grypy mog� wyst�powa� wymioty i biegunka. Podobnie 
jak w grypie sezonowej cz��� zachorowa� przebiega ci��ko, a nawet mo�e zako�czy� si� 
�mierci�. Szerzenie si� nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa si� przez 
zaka�enia drog� powietrzn� i kropelkow�. Mo�liwe jest te� przenoszenie si� zaka�enia przez 
dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych �lin� lub wydzielin� dróg oddechowych osoby 
chorej i nast�pnie dotykanie �luzówki osoby zdrowej. 
Szkoła jest miejscem, gdzie kontakty mi�dzy uczniami s� bardzo bliskie i gdzie choroby 
szerz�ce si� drog� powietrzn� mog� przenosi� si� szczególnie łatwo. Zaka�eni uczniowie 
mog� te� stanowi� �ródło zaka�enia dla swych rodzin oraz innych członków społecze�stwa. 
  
Co powinien zrobi� personel szkoły dla ochrony uczniów i pracowników? 
* Zorganizowa� i przeprowadzi� szkolenie lub seri� szkole� z zakresie zapobiegania 
szerzeniu si� zaka�e� wirusem nowej grypy A/H1N1 dla uczniów oraz dla rodziców.  
* W okresie przygotowawczym konieczne jest sprawdzenie kanałów ł�czno�ci szkoły z 
rodzicami i mo�liwo�ci szybkiego ich powiadamiania. 
* Prowadzi� aktywn� polityk� zapobiegania zaka�eniom przez dostarczanie materiałów 
informacyjnych na temat zachowania w szkole, mycia r�k, higieny kaszlu i czyszczenia nosa 
oraz promowa� w szkole zachowania zmniejszaj�ce 
prawdopodobie�stwo zaka�enia. 
* Zach�ca� do szczepie� przeciw grypie sezonowej oraz nowej grypie A/H1N1. Wskazane 
mo�e by� uzgodnione z lekarzem zorganizowanie akcji szczepie� dla uczniów. Sfinansowanie 
takiej akcji przez lokalny samorz�d byłoby bardzo po��dane. 
* W razie wyst�pienia objawów grypowych wymaga� od rodziców zgłoszenia dziecka do 
lekarza i do tego czasu pozostania w domu, a w przypadku stwierdzenia takich objawów u 
ucznia w szkole natychmiast umie�ci� go w pomieszczeniu odosobnionym i je�li s� to objawy 
o niewielkim nasileniu powiadomi� rodziców o konieczno�ci odebrania ucznia ze szkoły, a w 
przypadku ci��kiego zachorowania odesła� ucznia transportem sanitarnym do szpitala 
zaka�nego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, uzgadniaj�c to z 
rodzicami/opiekunami dziecka. 
* Zapewni� miejsca do mycia r�k lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami 
alkoholowymi (�60%) i zapewni� wyposa�enie tych miejsc w odpowiednie �rodki i 
materiały. 
* Zapewni� higien� miejsc przebywania uczniów i codzienne �cieranie powierzchni, które 
mog� by� zanieczyszczone wydzielinami i których mog� dotyka� uczniowie. Znaczn� cz��� 
tych zbiegów higienicznych mog� wykonywa� sami, odpowiednio poinstruowani, uczniowie. 
Czas zaka�no�ci wydzielin poza organizmem człowieka wynosi 2-8 godzin. 
* W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z lekarzem lub epidemiologiem, zaleci� 



noszenie maseczek ochronnych na nos i usta na terenie szkoły i w drodze do niej. 
Co mo�e zrobi� ucze� i jego rodzice, aby zredukowa� prawdopodobie�stwo szerzenia si� 
zaka�e� w szkole? 
• Pozosta� w domu w razie choroby. Je�eli objawy odpowiadaj� wymienionym wy�ej 
objawom grypy, nale�y pozosta� w domu 7 dni od wyst�pienia objawów lub 1 dzie� po 
ust�pieniu objawów, je�eli objawy trwaj� 7 dni lub dłu�ej. 
• W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywa� nos i usta chusteczk� jednorazow�, któr� po 
jednorazowym u�yciu nale�y wyrzuci�, a r�ce umy� starannie wod� z mydłem. 
• W rozmowie unika� bliskich kontaktów twarz� w twarz. W tym szczególnym przypadku 
uzasadnione jest rozmawianie z głow� odwrócon� od rozmówcy.  
• Unika� dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu. 
• Poza szkoł� unika� przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami na raz, a 
szczególnie masowych zgromadze� i sportów kontaktowych. 
• Przestrzega� zasad higienicznych wynikaj�cych z instrukcji uzyskanych w szkole równie� w 
domu i we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych. 
 
Post�powanie z uczniami nara�onymi w szkole na kontakt z potwierdzonym 
przypadkiem nowej grypy A/H1N1 
 
Jak post�powa� w przypadku, gdy do szkoły przyjdzie ucze� z objawami grypy, je�eli nowa 
grypa szerzy si� w miejscowo�ci, gdzie znajduje si� szkoła? 
• O sytuacji nale�y niezwłocznie powiadomi� rodziców chorego ucznia. 
• Nale�y ucznia umie�ci� w pomieszczeniu, gdzie nie przebywaj� inni ludzie. W przypadku 
objawów o niewielkim nasileniu powiadomi� rodziców o konieczno�ci odebrania ucznia ze 
szkoły, a w przypadku ci��kiego zachorowania odesła� ucznia transportem sanitarnym do 
szpitala zaka�nego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, w porozumieniu z 
rodzicami/opiekunami dziecka. 
• Je�li ucze� z objawami grypy ma powód wej�cia do pomieszczenia z innymi lud�mi, winien 
zakry� nos i usta chusteczk� jednorazow� lub płatkiem ligniny, albo, je�eli jest taka 
mo�liwo��, zało�y� maseczk� ochronn� na nos i usta. 
 
Co nale�y zrobi� dla uczniów, którzy mieli kontakt ze osob�, u której potwierdzono, lub 
podejrzewano zaka�enie wirusem nowej grypy A/H1N1? 
• Nale�y poinformowa� rodziców o tym kontakcie i mo�liwo�ci zaka�enia. 
• Zaleci� im codzienne pomiary temperatury i obserwacj�, czy nie wyst�puj� u ucznia objawy 
grypy w ci�gu 7 dni od kontaktu 
• Zaleci� im nie posyłanie ucznia do szkoły i zgłoszenie si� do lekarza w przypadku 
wyst�pienia objawów grypowych w ci�gu 7 dni od kontaktu 
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