
POLSK 
 

Pytania i odpowiedzi związane 
z otwarciem przedszkoli 
 

Dużo dzieci, co jest zupełnie naturalne, cieszy się, że przedszkole 
zostanie otwarte i znów będą się mogły spotkać ze swoimi przyjaciółmi. 
Nie wszyscy rodzice i pracownicy przedszkoli czują się jednakowe 
pewnie.  
 
Przedszkola w Trondheim zostaną otwarte w poniedziałek 20 kwietnia. Gmina Trondheim 
zaprosiła w związku z tym rodziców i opiekunów prawnych do wysyłania pytań na nurtujące 
ich tematy. Bardzo dużo osób nawiązało z nami kontakt, a w piątek udzielono odpowiedzi na 
wiele pytań podczas transmisji na żywo poprzez własny kanał telewizyjny gminy. 
 
Nagranie z transmisji możesz oglądnąć tutaj. 
https://trondheim.kommunetv.no/archive/481 

 
Uczestniczkami dyskusji panelowej, które odpowiadały na pytania były Camilla Trud Nereid, 
dyrektor wydziału dorastanie i edukacja, Ella Ingdal, szef gminy ds. przedszkoli, Betty 
Johanne Pettersen, ordynator gminy i Gunn Kristin Hansvold, dyrektor przedszkola Øya. 
 
W artykule przytoczymy część ważnych pytań. Artykuł zostanie również przetłumaczony na 
język angielski, polski, somalijski, perski, tigrinia, arabski, francuski i kiswahili. 
Przetłumaczone teksty będą dostępne od piątku. 
 
- Dlaczego uważacie, że nasze dzieci mogą bezpiecznie rozpocząć zajęcia w 
przedszkolu? 
Ordynator gminy Betty Pettersen: W porównaniu z dorosłymi zidentyfikowano niewiele 
zakażonych dzieci w Norwegii i na całym świecie. Przykładowo widzimy, że w Islandii i w 
Singapurze pośród przetestowanych pacjentów jest niewiele dzieci. Oznacza to, że dzieci w 
mniejszym stopniu niż dorośli zakażają się i zakażają innych. Mają one również zazwyczaj 
łagodniejsze objawy i mniej rozległe ognisko choroby. Również z tego powodu oczekujemy, 
iż dzieci posiadają niższy wskaźnik zakaźności. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że 
państwa, które miały otwarte szkoły i przedszkola rejestrują bardzo mało przypadków 
zakażeń wśród dzieci i dotyczy to również przedszkoli i szkół w Norwegii i w Trondheim, w 
których przebywały dzieci. 

 
- Jeżeli rodzic/opiekun prawny cierpi na cukrzycę alba astmę, to czy powinien 
zatrzymać dziecko w domu? 
Ordynator gminy Betty Pettersen: Jeżeli rodzic/opiekun prawny ma cukrzycę pod dobrą 
kontrolą i astmę bez komplikacji, to nie trzeba zatrzymywać dziecka w domu. Ogólne porady 
w odniesieniu do zapobiegania zakażeniom i dobra higiena muszą być przestrzegane 
zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Jeżeli rodzic/opiekun jest w wieku powyżej 50 lat, a 
choroba nie jest dobrze wyregulowana lub z komplikacjami lub cierpi też na inne choroby, to 
rodzic/opiekun powinien skontaktować się z własnym lekarzem w celu dokonania przez 
niego oceny konieczności przystosowania warunków oferty przedszkolnej. Prosimy, by dane 
osoby skontaktowały się w takim przypadku z przedszkolem. 
 

https://trondheim.kommunetv.no/archive/481


- Jeżeli w rodzinie występuje choroba płuc u dziecka albo u dorosłego, czy należy 
zatrzymać w takim przypadku dziecko w domu? 
Ordynator gminy Betty Pettersen: Choroba płuc jest jedną z chorób, która może zwiększyć 
ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19, szczególnie przy znacznej niewydolności płuc. W domu 
należy używać środków ochrony przed zakażeniem, a przedszkola również podejmą 
znaczne wysiłki do ich wdrożenia. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy cierpią na chorobę 
płuc powinni się skontaktować z własnym lekarzem w celu oceny potrzeby przystosowania 
warunków oferty przedszkolnej zmierzającego do dalszego ograniczenia ryzyka zakażenia w 
domu. Dla dzieci rodziców/opiekunów prawnych (innych członków rodziny) znajdujących się 
w grupie ryzyka należy otworzyć dialog pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami 
prawnymi w celu ustalenia, czy istnieje możliwość odpowiedniego przystosowania warunków 
w przedszkolu. 
  
- Gdzie przebiega granica pomiędzy objawami infekcji dróg oddechowych a zwykłym 
«zasmarkanym noskiem» dziecka? 
Ordynator gminy Betty Pettersen: Wielu dzieciom często cieknie z nosa, szczególnie po 
powrocie ze świeżego powietrza do domu, chociaż nie mają innych objawów infekcji dróg 
oddechowych. Te dzieci mogą przychodzić do przedszkola, jeżeli poza tym są zdrowe. 
Natomiast jeśli pojawią się objawy chorobowe i dziecko wydaje się bardziej ospałe, chore i 
dostanie gorączki, to podejrzenia kierują się w stronę bardziej rozległej infekcji dróg 
oddechowych.  
  
- Przestrzegania jakich przepisów w związku z ochroną przed zakażeniem oczekujecie 
od przedszkoli? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Wszyscy pracownicy przeszli gruntowne szkolenie w 
zakresie ochrony przed zakażeniami. Dobra informacja i podnoszenie kwalifikacji daje dobre 
podstawy do poczucia bezpieczeństwa u pracowników. Wczoraj otrzymaliśmy dobre 
wskazówki na temat ochrony przed zakażeniami. Szczególnie zwracamy uwagę na trzy 
punkty: niski próg reakcji, gdy dzieci i pracownicy mają objawy. Dobra higiena, którą od 
zawsze mamy w przedszkolu i którą dodatkowo obostrzyliśmy. Porządne sprzątanie. 
Pracownicy muszą również liczyć się z wykonywaniem tego typu zadań porządkowych. 
Będziemy zachowywać od siebie odpowiednie odstępy i organizować mniejsze stałe grupy 
ze stałym personelem. W stałych grupach dzieciom zezwoli się na wspólną zabawę. 
 
- Czy zostanie stworzony grafik godzinowy przyprowadzania i odbierania dzieci w celu 
zmniejszenia kontaktu międzyludzkiego? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Badamy obecnie potrzeby i życzenia rodziców w 
odniesieniu do godzin otwarcia przedszkola. Będziemy mieć przegląd godzin, w których 
większość rodziców chce przychodzić i dokonamy tam pewnych zabiegów. Będziemy dobrze 
współpracować z grupą rodzicielską w celu uzyskania jak najlepszego wyniku. 
 
- W jaki sposób planujecie zmniejszenie ryzyka zarażeń u najmniejszych dzieci, które 
często jedzą to samo, biorą przedmioty do buzi i nie rozumieją, że muszą zachowywać 
od siebie odstęp? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Poprzez organizowanie środowiska wewnętrznego i 
rozsądne myślenie w odniesieniu do materiałów do zabawy, które udostępniamy. Do 
dyspozycji będzie mniej zabawek i musimy mieć ich dobry przegląd i kontrolę nad nimi. 
Będziemy również ściśle nadzorować higienę. 
 
- Czy przedszkole będzie krócej otwarte? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Dla niektórych osób może być taka możliwość, lecz 
przypominam, że jesteśmy zależni od zbadania potrzeb rodziców. 
 



- Czy posiadacie dość zasobów/pracowników przy podziale na mniejsze grupy i gdy 
część personelu nie może pracować z powodu znajdowania się w grupie ryzyka i/lub 
posiadania objawów chorobowych?  
Szef gminy Ella Ingdal: Wielkość grupy podana w przewodniku jest tak sama jak norma ilości 
pracowników w przedszkolach. Ułatwia to nasz podział na grupy, czysto praktycznie. Jeżeli 
będzie dużo nieobecnych pracowników w przedszkolu, musimy rozważyć zatrudnienie 
zastępców. To zwykła praktyka w przedszkolach w przypadku nieobecności personelu. 
  
- Czy mogę być pewien/pewna, że moje dziecko nie będzie codziennie napotykało na 
nową twarz dorosłego i będzie nadal postrzegane? 
Szef gminy Ella Ingdal: Możecie być tego zupełnie pewni. 
  
- Czy rodzice muszą dostarczyć coś do przedszkola albo unikać brania czegoś przez 
dziecko do przedszkola? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Nie chcemy przynoszenia z domu zabawek. Pluszaki i 
smoczek są oczywiści dozwolone. Odzież może w dalszym ciągu leżeć w szatni. Musimy 
mieć trochę czasu, żeby przygotować dobre informacje dla naszych grup rodzicielskich. 
Decydującą rolę będzie tutaj odgrywać dobra współpraca z rodzicami i opiekunami 
prawnymi. 
  
- Czy dzieci mogą się bawić razem i z tym, z kim chcą? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Tak, z tymi dziećmi, z którymi są razem w grupie. 
  
- W jaki sposób czyści się zabawki i powierzchnie i jak często? 
Dyrektor Gunn Kristin Hansvold: Będziemy je czyścić dużo częściej jak wcześniej. Toalety 
umywalki myje się minimum raz dziennie. Na dodatek powierzchnie należy myć od dwóch do 
czterech razy dziennie. Plan utrzymania czystości będzie zaostrzony. 
  
- Czy ustanowiono jakieś wytyczne w odniesieniu do zastępców? Czy wielu zastępców 
pracuje w różnych przedszkolach i szkołach? Czy zezwala się im na pracę w tych 
placówkach z myślą o zarażaniu?  
Szef gminy Ella Ingdal: Wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie w zakresie ochrony 
przez zarażeniami. Obowiązuje to również zastępców. Odpowiedzialne za przeprowadzanie 
szkoleń jest kierownictwo przedszkola. Nie zalecamy, by zastępcy przenosili się z 
przedszkola do przedszkola w obecnej sytuacji. 
  
- Jeżeli zaleca się, żeby moje dziecko pozostało w domu, to czy muszę zapłacić za 
miejsce w przedszkolu? 
Dyrektor wydziału gminy Camilla Trud Nereid: Jeżeli dziecko może chodzić do przedszkola, 
to oczekuje się, że będzie do niego chodzić i wtedy należy zapłacić za miejsce w 
przedszkolu. Jeżeli zaleca się, żeby zatrzymać dziecko w domu, to musimy rozważyć każdy 
przypadek indywidualnie. 
  
- Czy gmina woli, żeby ci z nas, którzy mają taką możliwość zatrzymali dziecko w 
domu w celu zmniejszenia ilości dzieci w przedszkolu, co w konsekwencji doprowadzi 
do zmniejszenia niebezpieczeństwa zarażenia sią? 
Dyrektor wydziału gminy Camilla Trud Nereid: Z myślą o tym, że dzieci nie stanowią 
szczególnie dużego ryzyka zarażania i gdy pomyślimy o dużym i pozytywnym znaczeniu 
przedszkola dla dzieci, które do niego uczęszczają, zalecamy by wszystkie dzieci, które 
mogą przyszły teraz do przedszkola. 
  
- Jestem niespokojna w odniesieniu do otwarcia przedszkoli. Przeczytałam szereg 
studiów naukowych, które zostały przeprowadzone w odniesieniu do covid-19. Szereg 
zagranicznych studiów donosi, że dzieci absolutnie mogą być zarażone, lecz choroba 



jest chętnie bezobjawowa. Środowisko dziecięce znamionuje również niebywale dużo 
ryzyko rozprzestrzeniania się zarażeń, tak jak to na przykład stało się w szkole 
Flatåsen jesienią, gdy na raz zachorowały setki dzieci lub zwykłe przedszkole podczas 
wybuchu epidemii norowirusa. Czy zamierzacie uwzględnić tę wiedzę? 
Ordynator Betty Pettersen: Gmina Trondheim opiera się na ocenach i wytycznych 
Departamentu Zdrowia, jak i innych władz publicznych oraz na ocenach dokonanych w 
międzynarodowych studiach naukowych i zaleceniach na arenie międzynarodowej. W 
Norwegii u niewielu dzieci stwierdzono zakażenie, również dlatego, że przetestowano 
niewiele dzieci. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych mogą zostać zarażone i możliwe 
jest, że wystąpią u nich objawy i dzieci mogą być źródłem zakażenia dla innych. Opieramy 
się na publicznych, narodowych ocenach, które zostały przeprowadzone i uważamy, że są to 
dobre oceny. 
 
- Co jest najważniejsze, co możemy zrobić jako rodzice/opiekunowie prawni teraz, 
przed otworzeniem przedszkola? 
Ordynator gminy Betty Pettersen: Uważam, że najważniejsze jest dzielenie się radością 
oczekiwania i pozytywne wyrażanie się o tym, co się wydarzy. Powtarzaj czasem dziecku, by 
myło ręce. Ważne jest również, żeby rodzice/opiekunowie prawni budowali swoje zaufanie i 
polegali na nas w odniesieniu do tego, że dołożymy wszelkich starań, by niskie ryzyko 
związane z przedszkolami w dalszym ciągu pozostało niskie. 
 
PS! Rodziców i opiekunów prawnych zachęcamy również do skontaktowania się ze swoim 
przedszkolem, jeżeli mają jakieś pytania. 
 


