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Znak sprawy: OZ 9011.2.2021                                              Rypin, dnia 09.09.2021r.  

 Egz. nr 1 

 

 

                                                                                                   Dyrektorzy Przedszkoli,  

                                                                                                   Szkół Podstawowych, 

                                                                                                   Szkół Ponadpostawowych, 

                                                                                                   elektronicznie 

                                                                                                   wg rozdzielnika.  

                                              

                                 

 

                                                                   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Rypinie  za  Państwa pośrednictwem apeluje do rodziców i opiekunów dzieci 

uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej 

do  szkół ponadpodstawowych o odpowiedzialność i nie posyłanie do przedszkola 

czy szkoły chorego dziecka. W razie wystąpienia objawów chorobowych zaleca się 

pozostawienie dziecka w domu i kontakt z lekarzem, który podejmie odpowiednie 

działania. 

Pozostanie w domu w przypadku objawów chorobowych ograniczy w znacznym 

stopniu szerzenie się chorób tj. grypa czy COVID-19.  

              

Jednocześnie przypominamy, że skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa 

dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Pamiętajmy o zasadzie 

DDMA+W, czyli: 

• Dystans 

• Dezynfekcja 

• Maseczka 

• Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe 

• Wietrzenie 

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezyn-

fekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ogra-

niczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, 

w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświa-

towych. 

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  
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Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej 

korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania 

się koronawirusa. 

Pamiętajmy, że najskuteczniejszą formą przeciwdziałania wirusom grypy i 

SARS CoV- 2 są szczepienia ochronne.  

 

 Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają: 

• wysoką gorączkę, 

• kaszel, 

• katar 

• duszności, 

• utratę węchu lub smaku. 

• mogą pojawić się takie objawy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wy-

sypka. 

Pamiętaj , jeśli masz objawy COVID-19, zostań w domu i umów się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na teleporadę. Lekarz po prze-

prowadzeniu oceny stanu zdrowia, podejmie odpowiednie działania.  

Jeśli bardzo źle się czujesz – masz poważne duszności lub kłopoty z oddycha-

niem, zadzwoń niezwłocznie na 112 w celu uzyskania pomocy medycznej.  

 

 

Prosimy o rozpowszechnianie powyższych informacji rodzicom, opiekunom, peda-

gogom szkolnym, nauczycielom, wychowawcom, całym społecznościom szkolnym 

w myśl zasady „RAZEM DZIAŁAMY Z WIRUSAMI GRYPY i  SARS CoV-2 

WYGRYWAMY”.  
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Wyk. w 1 egz. 

Otrzymują: 

1. wg rozdzielnika  – elektronicznie  

2. a/a   – egz. nr 1 
 


