
Grypa A/HINI - zalecenia dla
szkół

Dodany: 6 sierpnia 2009

W związkuzp7Ąanlami i wątpliwościami dotyczącymi grypy A/HlNl, Ministerstwo Edukacji
Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnymprzygotowało pakiet
materiałów edukacyjnych, które w maju zostały przekazane do kuratoriów oświaty z
za|ecęntemzamięszczenia ich na stronach internetowych. Ponadto materiały te trafiły do
wszystkich wojewódzkich i powiatowych stacji sanitamo-epidemiologicznych. Na początku
września będą one przekazane do szkół w formie ulotek, Biezące informacje dotyczące grypy
A/H l N l znajdująsię na stronie internetowej www.pzh. gov.pl.

ZALECBNIA GŁOWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogólne wskazania profilakĘczne
naleĘz

. unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,

. kiedy jest się chorym, zostaó w domu i zachować dystans do osób zdrowych

. zasłaniaó usta i nos chusteczkąhigienicznąpodczas kichania i kasłania, a zużytąchusteczkę
wrzucić do kosza na śmieci
. myć często ręce
. unikać dotykania oczu, nosa i ust, zeby nie roznosió zarazków
. dbać o siebie, duzo spać, być aktywnym ftzycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo
się odzywiać.
Informacje dla:
. dyrektorów, naucrycieli i opiekunów w placówkach nauczania
i wychowania

naleĘz
. obserwowac dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu
w placówkach takie jak: gorączka,kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze,
o słabienie, w niektóry ch pr zy p adkach bi e gunka.
. informowac rodzicow i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem
konsultacj i z lękarzem rodzinnym
. zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach
. organizować w ramach mozliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w
czasie przerw i lekcji wychowania ftzycznego
. monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz
Państwowego Zakładu Higieny wwrł,.pzh.qov.pl celem uzyskania bieżących informac.|i
. rodziców

naleĘ:
. obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razię ich wystąpienia
zgłosic się do lękarza rodzinnego
. myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod biezącąwodą orazpokazać dziecku jak
należy to robić
. zatrzymać chore dziecko w domu i węzwaclekarza
. zasłaniac nos chusteczkąhigienicznąpodczas kichania i usta podczas kasłania
. nie zabieraó dziecka do ludzi, ktorzy sąprzeziębierri
. zadbac o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
. spędzać z dziecmi aktywnie wolny czas na świezym powietrzu
. dzieci imlodzieĘ


