Organizacja akcji informacyjno-edukacyjnej Tydzień dla profilaktyki chorób
zakaźnych
Informacja dla Dyrektorów szkół

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności
niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny
rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych
metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej
zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.
Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych będzie dla szkół okazją,
aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię
propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe
zachowania zdrowotne. Aby wykluczyć z kampanii organizowanych przez szkoły
obiegowe i niesprawdzone opinie, mity internetowe lub wyniki pseudobadań należy
zgromadzić i przekazać wiarygodne materiały edukacyjne o zdrowiu. Dlatego wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi
przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Celem akcji Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjnoinformacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów,
samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy
z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej
społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Harmonogram Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych:



od 29 do 31 sierpnia 2022 r. – przekazanie szkołom materiałów
edukacyjnych;
od 1 do 9 września 2022 r. – tydzień przygotowawczy:
- poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym Tygodniu dla
profilaktyki chorób zakaźnych;
- przygotowanie lokalnej kampanii – stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły;



od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzenie akcji Tygodnia dla profilaktyki
chorób zakaźnych w szkole.

Zadania dla Dyrektora szkoły:
1) upowszechnienie wśród uczniów i ich rodziców informacji dotyczących
akcji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych;
2) zaplanowanie lokalnej kampanii w atrakcyjnej dla uczniów formie –
stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły;

3) nawiązanie kontaktu z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym
z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji
sanitarno-epidemiologicznej;
4) skoordynowanie współpracy szkoły z przedstawicielami lokalnej
społeczności;
5) dostosowanie działania w ramach akcji do potrzeb uczniów;
6) przeprowadzenie akcji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych
w szkole.
Materiały, które zostaną przekazane szkołom:
1) List Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji
i Nauki skierowany do dyrektorów szkół, rodziców i uczniów informujący o akcji
i zachęcający do promowania działań profilaktyki chorób zakaźnych;
2) Materiały – profilaktyka chorób zakaźnych:
 Do pobrania:
a. Materiały:
 Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały
edukacyjne,
 ulotka GRYPA a seniorzy,
 ulotka GRYPA a płuca,
 ulotka GRYPA a dzieci.
b. Scenariusze:

Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia. Przykładowe
scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego;

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe
scenariusze zajęć edukacyjnych
c. Filmy edukacyjne dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacjai-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych:

Dla uczniów klas IV-VIII,

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 Linki do materiałów:
- materiały informacyjne GIS
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych-materialy-informacyjne-gis
- instrukcja mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
- wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
- zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

