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PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY                                                            

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W BOGUSZOWIE- GORCACH 

 

1. W sytuacji podejrzenia przypadków wszawicy na terenie szkoły dyrektor : 

a. Zarządza kontrolę ( wykonywana przez pielęgniarkę szkolną lub osobę 

upoważnioną) czystości skóry głowy wszystkich dzieci, grupy lub klasy. 

b. Podczas kontroli osoba ją przeprowadzająca zobowiązana jest do zachowania 

zasady intymności i poufności wyników kontroli. 

c. Kontrola przeprowadzana jest indywidualne w wyznaczonym pomieszczeniu. 

d. Kontrola może być także przeprowadzona na wniosek pielęgniarki szkolnej w celach 

profilaktycznych. 

 

2. W sytuacji stwierdzenia przypadków wszawicy pielęgniarka szkolna : 

a. Zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka / dzieci, u których 

stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów 

higienicznych skóry głowy. 

b. W razie potrzeby pielęgniarka instruuje rodziców/ prawnych opiekunów o sposobie 

działań, konieczności poddania się kuracji wszystkim domownikom. 

c. Pielęgniarka szkolna monitoruje skuteczność działań. 

d. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej obowiązki te przejmuje 

wychowawca grupy / klasy, w której pojawiły się przypadki wszawicy. 

e. Pielęgniarka szkolna/ wychowawca  informuje dyrektora o wynikach 

przeprowadzonej kontroli i skali zjawiska. 

 

3. Dyrektor lub upoważniona osoba (wychowawca grupy / klasy) informuje wszystkich 

rodziców/ prawnych opiekunów o stwierdzonej wszawicy w grupie dzieci i zaleca 

konieczność likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych w aptekach 

preparatów, zgodnie z dołączoną instrukcją. 

 

4. Jeśli rodzice/ prawni opiekunowie zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji ( brak 

środków na zakup preparatów), dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy 

społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom prawnym niezbędnej pomocy. 

 

5. Dyrektor, wychowawca może zaproponować rodzicom / opiekunom prawnym 

rozważenie możliwości pozostawienia dziecka w domu na czas kuracji / likwidacji wszy. 
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6. Pielęgniarka szkolna po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci  

po przeprowadzonych przez rodziców / prawnych opiekunów zabiegach higienicznych. 

 

7. W przypadku gdy zalecone działania okażą się nieskuteczne lub nie zostały wdrożone 

przez rodziców / prawnych opiekunów, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora, w 

celu podjęcia dalszych  kroków: 

a. Dyrektor zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia 

nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców / opiekunów prawnych 

dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia. 

b. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach ( duży zasięg występowania wszawicy, 

przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrektor zwraca się 

o ukierunkowanie działań w rozwiązaniu problemu do właściwej terenowo 

powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

 

8. W szkole prowadzona jest profilaktyka wszawicy poprzez : 

a. Kampanię informacyjną kierowaną do uczniów i rodziców / prawnych opiekunów. 

b. Prowadzenie profilaktycznych kontroli czystości skóry i włosów dzieci. 
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PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE WSZAWICY. 

 

Podstawowe zasady profilaktyki wszawicy  - to stała, systematyczna kontrola czystości skóry 

i włosów, którą wykonują rodzice lub opiekunowie, i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy 

w przypadku ich zauważenia. 

- w przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego 

pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko 

z zarażonym; 

- do zwalczania wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który 

skutecznie likwiduje pasożyty; 

- w trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu używania 

preparatów; 

- w trakcie leczenia należy specjalnym grzebieniem wyczesywać włosy co cztery dni ( zabieg 

ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy); 

- zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7 – 10 dniach; 

- wszystkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki itp. należy wygotować lub zniszczyć; 

- ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60 °C lub chemiczne i 

wyprasować żelazkiem z funkcją pary, szczególnie przy szwach; 

- rzeczy, których nie można wyprać, trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie 

szczelnie zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro; 

- w pomieszczeniach należy dokładnie odkurzyć i umyć podłogę; 

- pluszowe zabawki należy wyprać lub przetrzymać w zamrażalniku około 24 – 48 godzin. 

Wszawica jest uciążliwa ale przy właściwej profilaktyce i szybkiej reakcji w przypadku 

zarażenia jest infekcją, którą można skutecznie przezwyciężyć. 


