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Poniższe zalecenia mają służyć jako wsparcie i sugestie, które zawsze mogą być indywidualnie 

dostosowywane i modyfikowane.. 
 

Koronawirusy to małe patogeny chorobotwórcze , które  przenoszą się z jednej osoby na drugą  

poprzez maleńkie kropelki podczas mówienia, kaszlu lub kichania, może także przez przedmioty. 

Dlatego rozprzestrzeniają się szczególnie szybko w miejscach, w których gromadzi się wielu ludzi. Z 

tego względu  te miejsca, jak np. przedszkola, szkoły, place zabaw, restauracje lub baseny 

pozostają w tej chwili zamknięte.  

 

Ponieważ wielu ludzi w ogóle nie zauważa, że przenoszą patogeny i w ten niezamierzony sposób 

mogą zarażać innych, istnieją obecnie określone zasady. Dzięki nim duzi i mali mogą sobie pomóc i 

chronić innych.  

 

Zasada nr 1: Kiedy jesteście poza domem, koniecznie zachowajcie półtora metra do dwóch metrów 
odległości w stosunku do innych ludzi. To mniej więcej tyle, co długość waszego łóżka. To dotyczy 
także sytuacji, gdy kogoś znacie lub cieszycie się, mogąc go zobaczyć. Przy powitaniu właśnie nie 
jest dobrze się obejmować, całować lub podawać rękę. Pomyślcie także o innych możliwościach 
takich jak skinienie lub buziak na odległość.  

 

Zasada nr 2: Zrezygnujcie z bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi, którzy nie mieszkają razem z 
wami, a w szczególności z osobami starszymi i chorymi. To obowiązuje także wszystkich, których 
bardzo kochacie i regularnie widujecie. Zastanówcie się wspólnie z dorosłymi, jak zamiast tego 
można utrzymać kontakt: telefony, maile, wiadomości głosowe lub rozmowy video mogą w tym 
czasie wypełnić lukę i sprawić, że zauważycie, że wprawdzie  nie możecie się spotykać, ale mimo to 
jesteście razem.  

 

Zasada nr 3: Przestrzegacie koniecznie następujących zasad higieny: 

• Podczas kichania i kaszlu zakrywaj twarz zgięta ręką lub papierową chusteczką. 

• Podczas mycia rąk zaśpiewaj dwa razy „Happy Birthday“ , dopiero wtedy są naprawdę 
czyste  . 

• Ręce należy myć na zewnątrz, od wewnątrz, pomiędzy palcami, a także paznokcie, 
mianowicie zawsze…  
- przychodząc skądś  - przed jedzeniem 

 - po wyjściu z toalety  - po kaszleniu, kichaniu lub wycieraniu nosa 

• Chusteczki papierowe są jednorazowego użytku, trzeba je od razu wyrzucić do śmieci. 
 

Zasada nr 4:  Jeśli czujecie się chorzy lub macie gorączkę, drapie was w gardle lub musicie dużo 
kaszleć, koniecznie porozmawiajcie o tym z dorosłymi, którzy wiedzą, co należy zrobić .  
 

Dodatkowe wskazówki dla dorosłych: Przeczytajcie Państwo wskazówki razem z dziećmi i 

przećwiczcie je także wspólnie. Na przykład koniecznie sprawdźcie, jak daleko to półtora metra, 
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ponieważ ani my, ani dzieci niekoniecznie mamy właściwe wyobrażenie. Także odpowiedniego 

mycia rąk najlepiej uczyć się razem. Najpierw to wspólnie wypróbujcie, następnie również razem 

idźcie przed jedzeniem do łazienki i zaśpiewajcie razem „Happy Birthday“. Gdy mycie rąk i 

utrzymywanie dystansu sprawia przyjemność i staje się zabawą, to powód do radości, a nie do 

wyzywania. Jeśli nie działa to jeszcze tak dobrze, proszę nie grozić dziecku tym, że zarazi kogoś 

innego lub nawet narazi na niebezpieczeństwo ukochane osoby. Zamiast tego proszę zmotywować 

dziecko, wyjaśniając: „Wszyscy pomagamy, również ty!“ i przypomnijcie właśnie młodszym 

dzieciom, ponieważ może one nie mają jeszcze takiego poczucia co do tego, że nowa zasada 

obowiązuje także kolejnego dnia. Proszę pomagać, jeśli to nie działa tak dobrze i chwalić, gdy to 

funkcjonuje! Jednak przede wszystkim: Proszę dawać dobry przykład!  

 

 

Źródło: Fundacja AETAS Kinderstiftung (2020): Objaśnienia dla dzieci dotyczące higieny. AETAS 
Kinderstiftung. München. Dostępne Online pod adresem www.aetas-kinderstiftung.de, Stan: 13.05.2020. 
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