
Ulotka informacyjna dla rodziców o aktualnym ataku wszawicy w 
jednostce organizacyjnej 

 
 
Kochani Rodzice, 
 
w naszej instytucji, w bezpośrednim otoczeniu Państwa dziecka, zanotowano przypadki wszawicy. 
Jeśli u jakiegoś dziecka lub nastolatka zostanie stwierdzona wszawica, rodzice lub prawni 
opiekunowie są zobowiązani do podjęcia niezbędnego leczenia i działań kontrolnych. W związku z 
tym są Państwo zobowiązani do dokładnego przepadania dziecka, a w razie konieczności – do 
poddania go leczeniu. Ponadto rodzice są zgodnie z § 34 ust. 5 Ustawy o ochronie przed 
infekcjami zobowiązani do poinformowania instytucji, do której uczęszcza ich dziecko, o 
zaobserwowanym przypadku wszawicy, także po jej wyleczeniu. 
 
Państwa współpraca ma ogromne znaczenie dla ograniczania przypadków tej choroby!  
 
Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wszawicy i jej leczenia mogą Państwo znaleźć w 
załączonej ulotce, którą można także ściągnąć ze strony internetowej pod adresem: 
https://www.hamburg.de/hu/laeuse 
Dokładne przebadanie głowy Państwa dziecka i ewentualnie podjęcie leczenia są niezbędne dla 
rozwiązania tego problemu! W związku z tym prosimy o wypełnienie i zwrot poniższego 
formularza. 
 
Dziękujemy! 
 
 
Kierownictwo  
 
 
 
 
 
 
 
  W tym miejscu odciąć i oddać w przedszkolu / w szkole itp. 

 
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka __________________________________ 
 
Klasa / grupa _______________________________ 
 
[  ] Zbadałem głowę swojego dziecka i nie stwierdziłem obecności wszy ani gnid. 
 
[  ] Zbadałem głowę swojego dziecka, stwierdziłem obecność wszy / gnid i podjąłem leczenie 

zgodnie z przepisami § 18 Ustawy o ochronie przed infekcjami i wskazówkami Instytutu im. 
Roberta Kocha. Zbadałem również osoby pozostające w moim gospodarstwie domowym i 
w razie potrzeby przeprowadziłem leczenie. 
 

[  ] Usunąłem wszy i gnidy z przedmiotów użytku codziennego  
 
[  ] Poinformowałem o zagrożeniu osoby, które mogłyby zarazić się w związku z obecnością w 

moim gospodarstwie domowym  
 
[  ] Zapewniam, że w ciągu najbliższych dni i tygodni będę regularnie badał głowy zarażonych 

członków mojej rodziny na obecność wszy i gnid, oraz że, w zależności od zastosowanego 
środka zwalczającego wszawicę, przeprowadzę ponowne leczenie po 8 do 10 dniach.  

 
 
_______________ _____________________________________________________________ 

Data   Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

https://www.hamburg.de/hu/laeuse


Lista kontrolna 

Czy pomyśleli Państwo o wszystkim? 

 

 Dokładnie sprawdzić włosy wszystkich członków rodziny, a w razie potrzeby zastosować 

środki przeciwko wszawicy. Należy stosować się dokładnie do instrukcji użycia. 

 Jeśli wszawicę stwierdzono u niemowlęcia, kobiety w ciąży lub matki karmiącej, należy 

udać się do lekarza domowego lub pediatry. 

 Poinformować osoby z najbliższego kręgu znajomych. Często wymieniać ręczniki 

członków rodziny i wieszać je osobno. 

 Pościel, ręczniki, bieliznę, podkoszulki, dżinsy itp. prać w temperaturze 60° C. 

 Przytulanki, przedmioty wełniane, takie jak płaszcze, czapki i szale przed dwa dni 

przechowywać w temperaturze -18° C lub przez trzy dni w zamkniętym worku 

plastikowym w temperaturze pokojowej (20 do 22° C). 

 Dokładnie odkurzyć dywany, meble wyściełane i siedzenia samochodowe. 

 Usunąć włosy ze szczotek, grzebieni, spinek i gumek, a następnie dokładnie umyć te 

narzędzia gorącą wodą z mydłem. 

 Po 9 dniach ponownie zastosować środki do zwalczania wszawicy. 

 Po zakończeniu leczenia wyczesać na zimno larwy z włosów w celu usunięcia ich przed 

wykluciem dorosłych osobników; to samo zrobić w 2, 5, 13 i 17 dni po rozpoczęciu 

leczenia. 

 Kontrola po usunięciu wszawicy jeszcze kilkakrotnie raz w tygodniu. 


