DRODZY RODZICE!
Witam serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022
Jak w poprzednich latach tak i teraz będą wykonywane w szkole świadczenia pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania, zgodnie z ustawą z dnia 12.05.2019 o opiece zdrowotnej nad
uczniami.
W roku szkolnym2021/2022 testom przesiewowym podlegają uczniowie kl. „0”, kl. „1” (dzieci, które
nie miały wykonanych badań bilansowych jako 6-latki w swojej przychodni), uczniowie kl. „3”, „5” i
„7”.
Testy przesiewowe to ocena rozwoju fizycznego czyli waga, wzrost, ocena układu ruchu (wykrywanie
wad postawy), badanie ostrości wzroku, badanie w kierunku zeza, widzenia barw, badanie słuchu (test
słowny szeptem), pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Rodzice, którzy byli z dziećmi 6-letnimi na bilansie
w swojej przychodni proszeni są o dostarczenie wniosku tego badania (karta badania dziecka 6-letniego)
celem dołączenia do dokumentacji zdrowotnej dziecka w szkole i tym samym niepowtarzania tego
badania w klasie I. O terminie przeprowadzenia wyżej wymienionych testów przygotowujących dziecko
do bilansu zdrowia będziecie Państwo poinformowani na e-dzienniku.
Na tę chwilę nie będzie realizowana grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego
szczotkowania zębów ze względu na brak odpowiednich warunków w szkole do jej przeprowadzenia
(ryzyko transmisji zakażenia w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-COV2).
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie i zmienią się rekomendacje konsultantów krajowych w dziedzinie
epidemiologii i pielęgniarstwa pediatrycznego, stomatologii dziecięcej to zostaniecie Państwo
poinformowani.
Przypominam Państwu, że dzieci w wieku szkolnym podlegają szczepieniom ochronnym według
kalendarza szczepień. Szczepienie realizują przychodnie, do których dzieci są zdeklarowane. Kalendarz
szczepień na rok 2021/2022 wykazuje, że dzieci podlegające szczepieniom w wieku szkolnym w 6 roku
życia (ukończone 5 lat): szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, odrze, śwince
i różyczce; dzieci w 10 roku (ukończone 9 lat): szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce (roczniki,
które nie były szczepione w wieku 6 lat); dzieci w 14 roku życia (ukończone 13 lat): szczepienie
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi.
SZCZEPIEŃ W SZKOLE NIE PRZEPROWADZA SIĘ.
Informacja dotycząca gimnastyki korekcyjnej.
Jeżeli dziecko w ubiegłych latach uczęszczało na gimnastykę korekcyjną i chcecie Państwo, żeby
kontynuowało tę gimnastykę (chodzi o gimnastykę korekcyjną w Zespole Placówek OświatowoWychowawczych, Nadbrzeżna 77), proszę zgłosić się do szkoły do pielęgniarki po skierowanie (może
też podejść do gabinetu Państwa dziecko i takie skierowanie otrzyma). Życzę Państwu i dzieciom dużo
zdrowia.
Z poważaniem
Pielęgniarka Iwona Ciuła

