Kiedy powinnam wysłać chore dziecko
do domu?
Dziecko jest za bardzo chore, żeby zostało w przedszkolu, jeśli nie ma siły wziąć udziału w
zaplanowanych zajęciach albo jeśli potrzebuje więcej opieki niż możesz mu dać bez narażania innych
na chorobę. Przepisy dla licencjonowanych przedszkoli w stanie Illinois mówią, że przedszkola powinny
codziennie, kiedy dziecko się pojawia, sprawdzać czy nie jest chore. Dzieci z określonymi objawami
choroby powinny być wykluczone z zajęć. Poniżej podane są podstawowe wymagania stanowe. Przepisy
w twoim przedszkolu mogą być bardziej rygorystyczne.

Jakie są oznaki tego, że dziecko powinno być wysłane do domu?

 Gorączka: ma 101 stopni F albo więcej i zachowuje się inaczej.
 Skóra: ma wysypkę i temperaturę 101 stopni F albo więcej, albo wysypkę połączoną ze zmianą
zachowania, albo liszajec (swędzenie, sączące się ranki.)
 Oczy: ma ropne zapalenie spojówek (oko jest różowe albo czerwone, z białą lub żółtą
wydzieliną).
 Zachowanie: jest bardzo zmęczone i zdenerwowane; płacze dużo więcej niż normalnie
(zwłaszcza niemowlęta).
 Oddychanie: ma problem z oddychaniem.
 Trawienie: ma biegunkę, wymiotowało dwa lub trzy razy w ciągu ostatnich 24 godzin (chyba,
że jesteś pewny, że wymiotowanie jest związane z niezaraźliwą dolegliwością i nie ma
zagrożenia odwodnienia).
 Usta: ma opryszczkę na ustach, wycieka mu ślina z ust.
 Symptomy poważnej choroby zakaźnej: zidentyfikowane określonym kodem przez Departament
Zdrowia stanu Illinois (IDPH), Dział Kontroli Chorób Zakaźnych.

Kiedy dziecko może powrócić do szkoły?

 Ospa wietrzna: przynajmniej 6 dni od wystąpienia wysypki.
 Liszajec: po 24 godzinach od podjęcia leczenia, jeśli obszar skóry dotknięty chorobą jest
przykryty.
 Wszy lub świerzb: rano po pierwszym dniu rozpoczęcia leczenia.
 Ropne zapalenie spojówek: po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia.
 Świnka: 9 dni od momentu, kiedy gruczoły za uszami zaczęły puchnąć.
 Angina: po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia ORAZ po 24 godzinach bez gorączki.
 Opryszczka na ustach: kiedy lekarz prowadzący stwierdzi, że dziecko może wrócić do
przedszkola.
 Wykrztuśny kaszel: po ukończonej 5 dniowej kuracji antybiotykowej.
 Odra: 4 dni od momentu, kiedy wysypka całkowicie zniknęła.
 Inne poważne choroby zakaźne uwzględnione w kodzie IDPH: kiedy lekarz prowadzący
stwierdzi, że dziecko może wrócić do przedszkola czy żłobka.

Co jeszcze polecają specjaliści do spraw zdrowia?

 Opiekunowie powinni skontaktować się z rodzicami i odizolować dziecko, które ma śluz
wyciekający z nosa lub oczu; LUB wykasłuje zieloną lub żółtą wydzielinę; LUB cierpi na jakiś
dyskomfort (ból zęba, ból gardła, ból ucha lub zawroty głowy), nawet jeśli nie ma gorączki.
 Opiekunowie dzieci mogą skontaktować się z przedszkolną pielęgniarką po więcej informacji.
Opinie i wskazówki zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje tutaj podane
nie mogą być traktowane jako porady medyczne i nie zastępują diagnozy lekarskiej ani właściwego leczenia
medycznego. Radzimy rodzicom, aby z pytaniami na temat stanu zdrowia ich dzieci, zwracali się do lekarzy
lub innych wykwalifikowanych przedstawicieli służby zdrowia.
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