Apel do rodziców!!!!!!
Szanowni Państwo. Kolejny juŜ raz na terenie naszej placówki pojawiły się wszy. Szkoła
wyczerpała juŜ wszystkie moŜliwości walki z wszawicą. PoniewaŜ bardzo zaleŜy nam aby
zaŜegnać problem apelujemy do Państwa o powaŜne potraktowanie sprawy. Nie wszyscy
Państwo uwaŜają problem na tyle dotkliwy aby naleŜycie zadbać o higienę swoich dzieci
i SKUTECZNIE zwalczyć wszawicę.
Proszę stosować się do wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego , które zamieszczone
są poniŜej.
Te same informacje odnajdą Państwo na stronie internetowej szkoły.
www.sp11gliwice.com W szkole nadal systematycznie sprawdzana będzie czystość głów
Państwa dzieci, jednakŜe proszę pamiętać, Ŝe podstawową zasadą profilaktyki wszawicy
jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez
RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku
ich zauwaŜenia.
Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci
- związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i
włosów,
- uŜywanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
- codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
- mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niŜ raz w tygodniu,
- wyposaŜenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odŜywką ułatwiające
rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
- po powrocie do domu - systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów oraz
systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub
innej placówki.

W sytuacji zauwaŜenia gnid lub wszy we włosach naleŜy zastosować dostępne w aptekach
preparaty, które skutecznie likwidują pasoŜyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u
dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym
grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach naraŜania się na bliski kontakt z
innymi osobami (treningi sportowe, zajęcia edukacyjne lub rekreacja grupowa), częste mycie
włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniają
zagnieŜdŜenie się pasoŜytów. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w
tygodniu) z jednej strony jest właściwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala
szybko zauwaŜyć zakaŜenie. Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie
zabezpieczają przed zakaŜeniem i nie powinny być uŜywane jako środek zapobiegawczy.

Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie
kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10), w celu zabicia larw Do kuracji trzeba
uŜyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich
ściąganie lub obcięcie włosów. Grzebienie i szczotki naleŜy myć w ciepłej wodzie z
dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę. W przypadku
stwierdzenia wszy odzieŜowej, ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temperatura
powyŜej 53,5°C zabija wszy i ich jajka). Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i
odzieŜ, naleŜy wyprasować gorącym Ŝelazkiem.
W takiej sytuacji rodzice powinni równieŜ uczciwie poinformować rodziców wszystkich
dzieci, z którymi miało ono kontakt. PomoŜe to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakaŜaniu się dzieci.
Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i moŜe w pewnych przypadkach być
sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie
moŜe być lekcewaŜone. PoniewaŜ cięŜar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o
charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie,
działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka
pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy
społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki
z wszawicą.

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań
mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia
pomoc społeczną. Brak działań rodziców moŜe bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie
przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o naduŜycia popełniane wobec
dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie
moŜe być przez władze szkolne lekcewaŜony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie
mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który
chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej
w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr
115, poz. 728 z późn. zm.)
Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych
muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest
współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami

