
 
 
 

 
(Insert school details) 

 
Znowu się pojawiły …… 

 
Szanowni Rodzice/Opiekunowie/Opiekunowie Prawni!  
 
Poinformowano mnie, że u niektórych uczniów w szkole pojawiła się prawdopodobnie 
wszawica głowowa. Zwracam się więc do Państwa z prośbą o pomoc: sprawdźcie włosy 
swoich dzieci w tym tygodniu (wpisz daty od __/__/__ do __/__/__).  
 
Wesz głowowa nie przenosi chorób zakaźnych. Wszawica rozprzestrzenia się w drodze 
kontaktu fizycznego, gdy głowa dziecka dotknie głowy dziecka mającego wszy. Być może 
uspokoi Państwa informacja, że wesz głowowa występuje także często w innych miejscach, 
nie tylko w szkole (wpisz nazwę szkoły). Wesz głowowa jest pasożytem bardzo łatwo 
adaptujacym się i często występującym u dzieci szkolnych. Ten gatunek wszy przetrwał 10 
tys. lat pasożytowania wyłącznie na człowieku!!!!  
 
Jak można zaradzić wszawicy?  
Proszę Państwa o współpracę w sprawdzaniu włosów swojego dziecka, a w przypadku 
znalezienia wszy lub gnid, o podjęcie zabiegów odwszawiających włosy.  
 
Prosimy przeczytać załączoną ulotkę p.t. Leczenie, zwalczanie i zapobieganie wszawicy 
głowowej, wydaną przez Ministerstwo Usług dla Ludności. Ulotka zawiera pożyteczne 
wskazówki dotyczące sposobów wykrywania oraz usuwania wszy i gnid. 
 
Jak można wyleczyć wszawicę głowową u dziecka?  
Wyżej wspomniana ulotka zawiera pożyteczne wskazówki co do sposobów wykrywania 
wszy i gnid oraz metod leczenia wszawicy głowowej. Ponadto szkoła dysponuje 
dodatkowymi  informacjami na temat leczenia i zapobiegania wszawicom. Prosimy nie 
wahać się skontaktować z (wpisz nazwisko odpowiedniej osoby) pod numerem (wpisz 
numer telefonu), aby móc uzyskać te informacje.  
 
Jeśli we włosach Twojego dziecka zostałyby znalezione wszy lub gnidy, musisz o tym 
powiadomić:  

• szkołę, oraz – posługując się załączonym formularzem p.n. Podjęte Działania - 
musisz podać datę rozpoczęcia zabiegów leczenia wszawicy.  

• rodziców lub opiekunów kolegów Twojego dziecka, aby również i im dać możliwość 
wykrycia i wyleczenia ewentualnej wszawicy.  

 
Kiedy moje dziecko może wrócić do szkoły? 
Zgodnie z wymogami przepisów zdrowotnych, dziecko, u którego stwierdzono obecność 
wszy, może wrócić do szkoły dopiero następnego dnia po rozpoczęciu u niego 
odpowiedniej kuracji odwszawiającej.  Zaznaczamy, że odnosi się to tylko do tych dzieci,  
u których stwierdzono obecność żywych okazów wszy głowowej, a nie gnid (jajeczek wszy). 
 
Personel szkoły (wpisz nazwę szkoły)  zdaje sobie sprawę z tego, że wszawica głowowa to 
delikatny temat, dołoży więc wszelkich starań, żeby Twoje dane osobowe były utajnione.  
 

Z poważaniem 

Podpis dyrektora szkoły (lub innej odpowiedniej osoby)  
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Data…………………… 


