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{}3yagoszcz, paźaziemik,2021 rok, 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest przekonany, iż początek roku 

szkolnego jest źródłem wielu rozterek i niepokojów rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, związanych 

z nadejściem czwartej fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na rok szkolny 2021/2022 nadal podtrzymują 

niezwykle istotne zasady pracy szkól w rygorze sanitarnym. Są to w dużej mierze rozwiązania oparte na 

doświadczeniach z poprzedniego roku szkolnego. 

Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz 

zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń 

zamkniętych. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń, zachęcam Państwa do 

szczepień swoich dzieci przeciwko COVID-19. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków, dzieci, 

które ukończyły 12 rok życia mogą zostać zaszczepione. Szczepienie to jedno z najbardziej skutecznych 

i efektywnych działań profilaktycznych w zapobieganiu oraz zwalczeniu COVID-19. Naszym wspólnym celem 

jest osiągnięcie odporności populacyjnej, więc im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej ją osiągniemy. Bez 

zaszczepienia dzieci, niestety nie będzie to możliwe. 

Dzieci i młodzież bardzo często przechodzą zakażenie bezobjawowo, jednak w jego wyniku, może 

rozwinąć się pediatryczny wieloukladowy zespól zapalny (PIMS - z ang. Pediatrie lnflammatory Multisystem 

Syndrome), który prowadzi do ciężkich powikłań ze strony układu pokarmowego, układu krążenia, 

oddechowego, neurologicznego. Objawy PIMS mogą być bardzo nietypowe, więc rodzice rzadko wiążą je 

z przebytym zakażeniem koronawirusem, w szczególności jeżeli choroba przebiegła bezobjawowo. Ważny 

jest fakt, że młodzież przechodząc zakażenie bezobjawowo, może transmitować wirusa na osoby starsze, 

u których ryzyko powikłań jest znacznie wyższe. 

W trosce o najmłodszych mieszkańców naszego województwa, zwracam się do Państwa z prośbą, 

abyście jako rodzice/opiekunowie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci, podjęli decyzję o ich 

zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Szczepienia są jedyną szansą na pełny powrót do normalności. 

Pamiętajmy, że uzyskanie odporności nabytej poprzez szczepienie jest bezpieczniejsze niż w wyniku 

,, naturalnego "zachorowania. 


