
Zasłanianie twarzy w szkołach podstawowych 
 
 
NPHET (Narodowy Zespół Interwencyjny Opieki Zdrowotnej) zalecił noszenie maseczek/osłon na twarz 
przez dzieci w wieku powyżej dziewięciu lat włącznie w transporcie publicznym, w miejscach handlu de-
talicznego i innych pomieszczeniach publicznych, zgodnie z już funkcjonującymi wymogami dla dzieci w 
wieku 13 lat i starszych. Istnieją również zalecenia, by podobne zasady wprowadzić dla dzieci od 3 klasy 
włącznie w szkołach podstawowych. NPHET poinformował, że powyższe środki zostaną wprowadzane 
tymczasowo i zostaną poddane weryfikacji w połowie lutego 2022 r.  
 

Wytyczne dotyczące maseczek/osłon na twarz w szkołach podstawowych 
 

Noszenie osłony na twarz lub maseczki nie anuluje konieczności pozostania w domu w przypadku, gdy 
dziecko posiada objawy choroby. 
  
Noszenie maseczek/osłon na twarz  
Uczniowie szkół podstawowych od klasy trzeciej włącznie zobowiązani są nosić maseczki/osłony na twarz. 
Wyjątki od tej reguły zosttały wymienione poniżej.  
 
Maseczki/osłony na twarz  
Maseczki/osłony na twarz działają jako bariera, aby zapobiec przedostawaniu się kropelek oddechowych do 
otoczenia i na innych ludzi, gdy osoba nosząca maseczkę/osłonę na twarz kaszle, mówi lub podnosi głos. 
Maseczki/osłony na twarz mają zatem na celu zapobieganie przenoszeniu wirusa z osoby zasłaniającej 
twarz (która może nie wiedzieć, że jest zarażona) na tych, z którymi wchodzi w bliski kontakt.  
Maseczki/osłony na twarz nie mogą zawierać żadnych sloganów / logo / obrazów, które można uznać za 
przykre lub obraźliwe dla któregokolwiek z członków społeczności szkolnej.  
 
Osłony w postaci przyłbic ochronnych  
Maseczki/osłony na twarz są bardziej skuteczne niż przyłbice. W wyjątkowych okolicznościach, kiedy 
maseczka/osłona na twarz nie może być noszona, należy wziąć pod uwagę przezroczyste przyłbice.  
 
Wyjątki  
Należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dana osoba (uczeń) należy do 
kategorii wymienionej poniżej:  
· uczeń z trudnościami w oddychaniu lub innymi podobnymi schorzeniami,  

· uczeń, który nie jest w stanie zdjąć tkaniny zakrywającej twarz lub przyłbicy bez pomocy,  

· uczeń, który ma specjalne potrzeby i który może czuć się zdenerwowany lub wyjątkowo niekomfortowo 
przy zakrywaniu twarzy materiałem lub przyłbicą, na przykład uczniowie z niepełnosprawnością intel-
ektualną lub rozwojową, problemami ze zdrowiem psychicznym, z problemami sensorycznymi lub 
nadwrażliwością dotykową.  
 
Szkoły zostaną przygotowane do identyfikacji dzieci, których złożone potrzeby uniemożliwiają noszenie 
przez nie osłony twarzy, i, w razie potrzeby, do omówienia tego z rodzicami. W takich okolicznościach 
szkoła może zrezygnować z wymogu posiadania zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z noszenia 
osłon twarzy. W innych przypadkach osoba bez osłony twarzy (członek personelu lub uczeń) nie zostanie 
wpuszczona do szkoły bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.  
 
Wskazówki dotyczące skutecznego stosowania maseczek/osłon na twarz  
· Szkoły mają za zadanie udzielać informacji na temat właściwego stosowania, zdejmowania i dbania o hi-
gienę osłon na twarz. Porady dotyczące prawidłowego stosowania osłon na twarz można znaleźć tutaj.  
 
 



· Wszystkim uczniom należy przypomnieć, aby nie dotykali osłony na twarz oraz by myli lub dezynfekowali 
ręce (za pomocą środka do dezynfekcji rąk) przed założeniem i po zdjęciu osłony na twarz.  

· Maseczki/osłony na twarz powinny być przechowywane w wyznaczonym miejscu, na przykład w indywid-
ualnie oznakowanym pojemniku lub torbie.  

· Szmaciane osłony na twarz należy prać po każdym dniu użytkowania i/lub przed ponownym użyciem lub 
jeśli są wyraźnie zabrudzone.  

· Maseczki/osłony na twarz nie powinny być noszone, jeśli są mokre. Mokra szmaciana osłona na twarz 
może utrudniać oddychanie.  
 
Uczniowie korzystający z transportu szkolnego  
Uczniowie od 3 klasy włącznie w ramach podstawowego programu transportowego są zobowiązani do 
noszenia maseczek/osłon na twarz z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków.  
 
Zajęcia mieszane w jednym pomieszczeniu  
W przypadku klas mieszanych, np. 2 i 3 klasa w jednej sali lekcyjnej, szkoły powinny pamiętać, że tylko 
dzieci z 3 klasy i powyżej są zobowiązane do noszenia osłon na twarz. Jednak nie istnieją żadne przeciww-
skazania, aby, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami, rodzice młodszych uczniów zachęcali swoje dzieci do 
noszenia osłony na twarz.  
 
Zapewnienie maseczek na twarz  
Rodzice powinni otrzymać informację, by maseczki/osłony na twarz dla ich dzieci były dopasowane i 
wygodne do noszenia. W przypadku, gdy dziecko zapomni, zgubi lub uszkodzi maseczkę/osłonę na twarz w 
ciągu dnia szkolnego, szkoła powinna mieć wystarczającą ilość zapasów, aby wymienić maseczkę dla dziecka 
w przypadku, gdy konieczne jest zapasowe zakrycie twarzy w ciągu dnia lub gdy jest to wymagane na 
bieżąco.  


