
PROCEDURA POSTĘPOWANIA   

W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PLACÓWCE 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r . w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

 

Cel procedury 
procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed  

rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. 

 

Obowiązki dyrektora, rodziców i pracowników placówki 
1) Rodzice (opiekunowie prawni): powinni monitorować na bieżąco czystość skóry głowy dziecka, a w 

przypadku zauważenia wszawicy odizolować dziecko od innych dzieci, oczyścić głowę i zgłosić zdarzenie  

dyrektorowi placówki. Nie wolno przyprowadzać do szkoły /przedszkola dziecka zarażonego wszawicą.  

2) Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi placówki sygnałów 

dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 

3) Dyrektor jest zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli uprawnionej osobie. Kontrolą obejmuje 

się wszystkie dzieci w placówce. 

 

Opis procedury 

1) Rodzice lub opiekunowie dziecka są informowani o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez 

wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w danej grupie. 

2) Dyrektor placówki, po uzyskaniu zgody rodziców, zarządza dokonanie przez uprawnioną do tego osobę 

kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w klasie z zachowaniem zasady bezpieczeństwa i komfortu 

psychicznego dzieci. 

3) Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności niezwłocznego 

podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy. 

4) W sytuacji stwierdzenie nieskuteczności zalecanych działań dyrektor zarządza ponowną kontrolę i 

monitorowanie sytuacji przez nauczycieli. 

5) W sytuacji zauważenie gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach 

preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. 

6) W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. 

7) Codzienne częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach 

narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne 

szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów. 

8) Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie. 

9) Kontrolowanie głowy dziecka powinno odbywać się codziennie po przyjściu do domu: po powrocie ze 

szkoły, przychodni, sklepu, miejsc zbiorowych zabaw dzieci i innych miejsc skupiających ludzi. 

10) Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być 

stosowane jako jedyny środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tych 

produktów zaleca się powtórzenie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7-10 dni) w celu zabicia larw. 

Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, 

dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów. 

11) Grzebienie i szczotki należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w 

wodzie około godziny. Ubranie trzeba prać w pralce w temp. 60°C ( temp. powyżej 53,5°C zabija wszy i ich 

jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym 

żelazkiem. 

12) Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości głowy i włosów 

dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. 

13) Rodzice powinni uczciwie poinformować placówkę o wszawicy, co pomoże w kompleksowym 

załatwieniu sprawy. 

14) Placówka zapoznaje się z procedurą wszystkich rodziców i pracowników w celu skutecznego 

zapobiegania wszawicy. 

15) Wszyscy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania postanowień procedury. 

 


