
INFORMACJA DLA RODZICÓW: 
 

 PODSTAWOWE OBJAWY COVID-19: 
 

 wysoka gorączka (powyżej 38 stopni C), 

 kaszel, 

 katar, 

 duszności, trudności w oddychaniu, 

 suchy kaszel, 

 problemy ze wzrokiem, 

 bóle mięśni. 

 

U niektórych chorych pojawiały się także inne objawy: utrata węchu, objawy żołądkowo-

jelitowe, takie jak biegunka, nudności, wymioty i ból brzucha. 

 

 CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA COVID-19: 
 

 OTYŁOŚĆ 

Otyłość zmniejsza wydolność płuc, dlatego pacjenci są bardziej podatni na infekcje 

górnych dróg oddechowych.  

 

 POWAŻNA CHOROBA SERCA 

COVID-19, podobnie jak inne choroby wirusowe, takie jak grypa, może uszkodzić układ 

oddechowy i utrudnić pracę serca.  

 

 PRZEWLEKŁA CHOROBA PŁUC LUB ASTMA 

Jeśli ktoś ma wcześniej występującą astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 

zwłóknienie płuc lub inne schorzenia płuc, ich wydolność może być już niska, dlatego może 

wystąpić zwiększone zapotrzebowanie na dodatkowe dotlenienie, intubację lub potrzebę 

bardziej intensywnego monitorowania i wspomagania oddychania.  

 

 CUKRZYCA 

Wirus i inne organizmy rozwijają się w środowiskach o wysokiej zawartości cukru, takich 

jak to, które charakteryzuje cukrzyka, dlatego osoby z cukrzycą mogą zaobserwować 

niepokojące objawy. 

 

 PROBLEMY Z KRZEPLIWOŚCIĄ KRWI 

Osoby z problemami krzepnięcia krwi mogą być bardziej narażone na rozwój zakrzepów 

krwi w wyniku infekcji.  

 

 PALENIE PAPIEROSÓW 

Na ryzyko ciężkiej infekcji COVID-19 i problemy z jej leczeniem narażeni są palacze 

papierosów. 

 

 UPOŚLEDZONY UKŁAD IMMUNOLOGICZNY 

Wiele stanów może powodować obniżenie odporności, w tym leczenie raka, palenie 

tytoniu, przeszczep szpiku kostnego lub narządów, niedobory odporności, słabo 

kontrolowany HIV lub AIDS oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i innych 

leków osłabiających odporność. Choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne 



zapalenie stawów lub toczeń, są często leczone lekami immunosupresyjnymi, które hamują 

odpowiedź immunologiczną, zwiększając ryzyko wystąpienia różnego rodzaju infekcji. 

 

 LECZENIE RAKA 

Leki stosowane w chemioterapii nowotworów zwiększają podatność pacjenta 

na wszelkiego rodzaju infekcje z powodu znacznego zmniejszenia liczby komórek 

immunologicznych, co występuje po zażyciu tych leków. Zwiększa to ryzyko ciężkiej 

infekcji COVID-19. 

 

 WIEK 65+ 

Starsi ludzie częściej chorują na nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe, stopniowo 

osłabia się ich układ odpornościowy, co ułatwia czynnikowi infekcyjnemu zaatakowanie 

płuc lub powoduje zwiększenie ryzyka zarażeniem na COVID-19. 

 

 PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK LUB DIALIZY 

Osoby z chorobami nerek lub innymi ciężkimi przewlekłymi stanami chorobowymi są   

bardziej narażone na poważniejszy przebieg zakażenia COVID-19.  

 

 CHORA WĄTROBA 

Osoby z chorą wątrobą są również wrażliwsze na działanie koronawirusa. 

 

 POWIKŁANIA COVID-19 

Najgroźniejszym skutkiem i przyczyną śmierci u pacjentów z COVID-19 jest zespół ostrej 

niewydolności oddechowej - schorzenie prowadzące do obrzęku płuc wskutek wzrostu 

przepuszczalności bariery włośniczkowo-pęcherzykowej. 

 

Powikłania po koronawirusie mogą spowodować trwałe skutki dla zdrowia: 

 dolegliwości neurologiczne, 

 problemy z układem trawiennym, 

 problemy z funkcjonowaniem nerek, 

 podwyższone ryzyko zawału serca. 

 

Będąc świadomym ryzyka jakie niesie ze sobą zarażenie wirusem SARS-Cov-2 dla dziecka, 

rodziców (opiekunów) i domowników, oświadczam, że biorę odpowiedzialność za podjętą 

decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka ……………………………………...……….… 

od dnia …………………… na zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Starym Folwarku. 

 

 

…………………………………….. 

        Podpis rodzica 


