
 

jeżeli w przedszkolu Państwa dziecka/dzieci stwierdzono 

dodatni wynik badania na obecność koronowirusa COVID-

19, nie jest to powodem do paniki. Zarówno przedszkole, 

posiadające opracowany plan higieny oraz urząd ds. 

zdrowia mają w takim przypadku ustalone  działania, 

które przedstawione zostaną w niniejszej ulotce. 

O ile Państwa dziecko znajduje się w grupie objętej 

kwarantanną, muszą Państwo dostosować się do 

pewnych zaleceń. Dlatego przedstawiamy Państwu 

poniższe informacje. 

Co robić, jeśli w przedszkolu 

stwierdzono dodatni wynik testu? 

W celu ochrony przed zakażeniem i 

rozprzestrzenianiem się choroby 

obowiązują następujące zalecenia:   

 W zależności od oceny urzędu ds. zdrowia zostanie 

ustalona kwarantanna dla całego przedszkola lub dla 

dotkniętej grupy przedszkolnej („kohorty”). To samo 

obowiązuje wychowawczyń i wychowawców oraz 

innych pracowników przedszkola. Czas trwania 

kwarantanny ustala urząd ds. zdrowia. Urząd ds. 

zdrowia będzie starał się utrzymać działalność 

przedszkola, jak tylko jest to możliwe, względnie 

utrzymywać konieczną kwarantannę w granicach 

rozsądku. Dlatego czas trwania kwarantanny może 

zmieniać się od przypadku do przypadku. Z zasady 

czas kwarantanny trwa 14 dni. 

 Pracownicy przedszkola poinformują Państwa, jeżeli 

będą musieli Państwo odebrać dzieci z placówki. 

Dlatego prosimy o szybkie odebranie dziecka z 

przedszkola, nie korzystając z komunikacji publicznej 

w drodze do domu. 

 Urząd ds. zdrowia będzie dociekał dalszych osób, 

mających kontakt z zakażoną osobą i ustali konieczne 

zalecenia (ew. testy w celu skrócenia terminu 

kwarantanny). Jeżeli urząd ds. zdrowia zaleci test, 

Państwo jednak nie życzą sobie, by taki test 

przeprowadzono, konieczna jest w każdym razie 

kwarantanna, trwająca 14 dni. 

Moje dziecko podlega kwarantannie – to muszą 

wiedzieć rodzice:    

 Urząd ds. zdrowia skontaktuje się z Państwem 

telefonicznie i poinformuje Państwa o koniecznych 

dalszych zaleceniach. 

 Kwarantanna jest bardzo ważna, aby ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirusa wśród ludności i chronić 

zagrożone osoby. Nawet jeśli nie mają Państwo 

objawów, należy koniecznie dostosować się do 

zaleceń urzędu ds. zdrowia. 

 

Szanowni Państwo, 



 Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 

objawy: 

 Gorączka, kaszel, ogólne zmęczenie, katar, bóle 

gardła, bóle głowy i kończyn, brak zmysłu smaku i 

węchu. 

 Należy natychmiast poinformować urząd ds. zdrowia 

w przypadku tych objawów. Urząd ds. zdrowia będzie 

utrzymywać z Państwem kontakt podczas 

kwarantanny. 

Moje dziecko podlega kwarantannie - 

jak mu to wytłumaczę? 

Jeżeli Państwa dziecko zostało objęte kwarantanną, jedno 

z rodziców lub inna odpowiedzialna osoba musi 

zaopiekować się dzieckiem w domu. Dlatego zalecamy, by 

odpowiednio do wieku dziecka wyjaśnić mu tę sytuację. 

Należy wyjaśnić dziecku, dlaczego należy dostosować się 

do pewnych zaleceń i dlaczego nie są możliwe odwiedziny 

przyjaciół, dziadków lub innych bliskich osób. 

Podczas kwarantanny ważne jest, by Państwa dziecko 

miało ruch i mogło się bawić. Mogą Państwo z dzieckiem 

rysować, rozwiązywać zagadki, szaleć, śpiewać lub 

tańczyć. Jeżeli mają Państwo ogród, możliwa jest również 

zabawa w ogrodzie. Wiele pomysłów na zabawę znajduje 

się na stronie internetowej ministerstwa ds. społecznych, 

integracji i równouprawnienia (Ministerium für Soziales, 

Integration und Gleichstellung) i osiągalne są pod 

poniższym linkiem: 

www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/ 

Corona/Tipps/  

Dalsze informacje dotyczące kwarantanny znajdują się na 

stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha. 

www.rki.de  

oraz na stronie internetowej krajowego urzędu ds. 

zdrowia i spraw społecznych w Meklemburgi Pomorzu 

Przednim: 

www.lagus.mv-regierung.de  

Dalsze informacje i zalecenia 

 Zalecenie: Proszę skontaktować się z Państwa 

pracodawcą i omówić z nim dalsze postępowanie. 

Wielu pracodawców w takim przypadku 

dobrowolnie daje możliwość pracownikom 

pozostania w domu, jako środek ostrożności.     

 Zgodnie z prawem zaświadczenie o kwarantannie 

przysługuje tylko tym osobom, które miały 

bezpośredni kontakt z osobami posiadającymi 

pozytywny wynik SARS-CoV2 – czyli w tym miejscu nie 

rodzicom. Zarządzenie kwarantanny może nastąpić 

przez postanowienie lub akt administracyjny. 

 Jeżeli muszą Państwo w domu opiekować się 

dzieckiem i grozi im utrata zarobku, możliwe jest 

wniesienie wniosku u pracodawcy o odszkodowanie. 

Dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej 

www.ifsg-online.de  

lub przez zapytanie pocztą elektroniczną: 

soziales.entschaedigungsrecht@lagus.mv-regierung.  

de  

Informacje udzielane są również przez infolinię dla 

obywateli powiatu/miasta.   

Infolinie dla obywateli Państwa powiatu ziemskiego 

znajdują się poniżej.    

Stolica państwa związkowego: 

Infolinia dla obywateli administracji miejskiej Schwerin 

pytania ogólnie: Tel.: 0385 545-3333 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 09:00 - 15:00 

Środa und Piątek 09:00 - 13:00 

Miasto hanseatyckie Rostock: 

Tel.: 0381 381 1111 

Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00 

Powiat ziemski Rostock: 

Tel.: 03843 755 6 9999 

Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00 

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/
http://www.rki.de/
http://www.lagus.mv-regierung.de/
http://www.ifsg-online.de/


Powiat ziemski Pomorze Przednie-Greifswald: 

Tel.: 03834 8760 2300 

Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00 

Soboty i niedziele 10:00 - 14:00 

Powiat ziemski Pomorze Przednie-Rugia: 

Tel.: 03831 357 1000 

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00r 

Powiat ziemski Meklemburgia Pojezierze:  

Tel.: 0395 57087 7777 

Poniedziałek - Czwartek 08:00 - 16:00 

Piątek 08:00 - 13:00 

Powiat ziemski Ludwigslust-Parchim: 

Tel.: 03871 722 8800 

Poniedziałek - Czwartek 08:00 - 16:00 

Piątek 08:00 - 13:00 

Landkreis Nordwestmecklenburg: 

Tel.: 03841 3040 3000 

Montag bis Sonntag 09:00 bis 12:00 Uhr 

Powiat ziemski Meklemburgia północno -zachodnia: 

Tel.: 03841 3040 3000 

Poniedziałek - Sonntag 09:00 - 12:00 

Dalsze informacje dotyczące kwarantanny w domu znajdują się na stronie internetowej:  

www.infektionsschutz.de/coronavirus/wie-verhalte-ich-mich/in-der-haeuslichen-quarantaene.html   

Urząd ds. zdrowia ustanawia ustnie kwarantannę nawet w krótkich terminach. Zarządzenie na piśmie wysyłane 

jest w późniejszym czasie. Należy koniecznie dostosować się do ustalonych zarządzeń.  
Proszę zwrócić uwagę: Naruszenia zarządzonej kwarantanny będą karane karą grzywny!  

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/wie-verhalte-ich-mich/in-der-haeuslichen-quarantaene.html
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