
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Polish

Czym jest Covid-19 (korona 
wirus) i jak można go uniknąć?

Wytyczne dla dzieci emigrantów. 



Covid-19 to nowa choroba, która czasami może atakować ludzkie płuca 
I powodować problem z oddychaniem.
Osoby zarażone Covid-19 mogą mieć objawy:
• kaszel
• wysoka temperatura
• problemy z oddychaniem
• utrata smaku lub węchu



Ponieważ wciąż istnieją przypadki zarażeń w Wielkiej Brytanii ryzyko 
zarażenia się nadal istnieje. 

Większość ludzi zarażonych wirusem może źle się czuć, jednakże nie jest 
koniecznością udania się z tego powodu do szpitala.

Bardzo niewielka liczba osób będzie wymagała hospitalizacji by 
powrócić do zdrowia.



Niektóre osoby mogą być zarażone Covid-19 i przechodzić go 
bezobjawowo, lecz nadal mogą zarażać innych. Aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wirusa, w Marcu Rząd nakazał wszystkim 
pozostać w swoich domach. Był to tak zwany ‘’lockdown’’ czyli zakaz 
wyjścia.



Podczas ‘’lockdown’’ (zakaz wyjścia) można było jedynie opuścić swój dom 
w celu:
• Ćwiczeń, raz dziennie-tylko z pozostałymi domownikami
• Zakupy artykułów spożywczych (raz w tygodniu) lub kupno lekarstw
• Wyjście do pracy tylko dla osób świadczących niezbędne usługi 

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Można było również opuścić dom jeśli nie czułeś się w nim bezpiecznie.
Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu bezzwłocznie zgłoś się do 
swojego opiekuna socjalnego lub porozmawiaj z dorosłym do którego masz 
zaufanie.



Co można teraz zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Covid-19?
Rząd Brytyjski zmienił wytyczne i jest już dozwolone opuszczanie domów.
Jednakże, Rząd zaleca, aby nadal zachowywać dystans społeczny. ‘’Social 
distansing’’ czyli dystans społeczny występuje w tedy gdy pozostawiamy 
między sobą odległość co najmniej 1 metra. Jest dozwolone spotykanie się 
w grupie do 6-ciu osób (z osobami które nie zamieszkują wspólnie) w 
miejscach publicznych otwartych (np. park). Od Lipca, dwie rodziny mogą 
się ze sobą spotykać w miejscach publicznych otwartych jaki i w miejscach 
prywatnych zamkniętych, lecz nadal są zobowiązane utrzymywać dystans.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


Grupa wsparcia
Od Czerwca, osoby mieszkające w pojedynkę mogą 
dołączyć i spotykać się z inną wybraną rodziną. 
Jest to tak zwana ‘’suport bubble’’ (grupa wsparcia).
Dla osób, które stworzyły wspólnie ‘’suport bubble’’ 
są specjale wytyczne które muszą przestrzegać.
Osoby w ‘’support bubble’’ mogą się zachowywać jakby były z tej samej 
rodziny wspólnie zamieszkującej. 
Zostało dozwolone spędzenie nocy w domu innych osób z tej samej grupy 
wsparcia i nie zachodzi w tedy potrzeba utrzymywania dystansu z owymi 
osobami.
Jednakże, jeśli u którejkolwiek osoby z grupy wsparcia wystąpią symptomy 
Covid-19, wszyscy będą musieli poddać się samoizolacji i przestrzegać 
wytycznych NHS dotyczących testów na wirusa. 



Od Lipca, zostało dozwolone spędzanie nocy poza własnym domem z resztą 
domowników lub z osobami z ‘’support bubble’’ lub z inną rodzina.
Wiele miejsc publicznych zostanie otwarta w Lipcu (np. sklepy, restauracje, 
place zabaw, kościoły, placówki socjalne). Jednakże, nadal jest wymagane 
zachowanie dystansu społecznego w większości przypadkach. 
Podczas wspólnych wyjść, jeśli spotkasz kogoś kogo znasz a ta osoba nie 
należy do grupy z którà jesteś w bieżącej sytuacji, jest bardzo ważne abyś 
pozostał ze swoją grupą. 
Jest niedozwolone zbierania się w grupie liczącej więcej niż 6 osób, chyba że 
są to dwie rodziny spotykające się.
Powinno się unikać imprez lub przyjęć okolicznościowych, gdzie zachowanie 
dystansu między osobami jest trudne lub niemożliwe.



Niezgodne z prawem jest zbieranie się w grupie powyżej 30-st osób.
Od 24 lipca odwiedzający sklepy i supermarkety muszą nosić maski na 
twarz, które zakrywają nos i usta.
Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować aresztem oraz grzywną.



Rząd oświadczył, iż pewne osoby mogą powrócić do wykonywania swojego 
zawodu, aczkolwiek dystans społeczny powinien być nadal przestrzegany w 
miejscach pracy.
• Miejsce pracy powinno być zdezynfekowane
• Mydło do mycia rąk powinno być dostępne
• Pracodawca może wymagać noszenia maseczki od swoich pracowników



Rząd informuje o konieczności noszenia maseczek w miejscach publicznych, 
gdzie jest stosunkowo trudno utrzymać dystans społeczny w odległości 
więcej niż 1 metra od innych osób. Podczas podróży środkami transportu 
publicznego oraz w sklepach, w tym supermarketach, wymagana jest 
maska na twarz.



Rząd informuje, aby w razie możliwości używać transportu publicznego 
tylko w tedy kiedy jest to konieczne (np. podróż do pracy, zakupy spożywcze 
lub kupno lekarstw).
Jeżeli zachodzi konieczność podróży publicznymi środkami transportu tj. 
autobus lub pociągiem, zaleca się korzystanie z tych środków w okresie 
zmniejszonego natężenia ilości podróżnych (tj. między 9.30 rano a 16 po 
południu). Zawsze staraj się utrzymywać 2 metry pomiędzy sobą a innymi 
pasażerami, jeśli jest to możliwe wybierz miejsce koło okna. 
W przypadku zamiaru podróży koleją jest wymagane wcześniejsze 
zarezerwowanie miejsca siedzącego. 
Jeśli musisz się gdziekolwiek udać staraj się w miarę możliwości iść tam 
pieszo lub na rowerze. 



Jak postąpić jeśli jest podejrzenie zarażenia Covid-19?
Jeśli masz wysoką temperaturę lub pojawił się kaszel, który nie ustępuje, 
lub jeśli utraciłeś smak lub węch musisz pozostać w domu, poddać się 
samoizolacji i starać się unikać innych osób. Jest to tak zwane “self 
isolation’’ (samoizolacja). Należy pozostać w domu w samoizolacji przez 10-
14 dni. Jeśli inny domownik okazuje symptomy, należy pozostać w domu i 
samoizolować się przez 14 dni, nawet jeśli dobrze się czujesz. Jeżeli jednak 
bardzo źle się czujesz natychmiast zadzwoń do NHS pod numer 111. 



Jest to bardzo ważne, aby poinformować osoby takie jak opiekun socjalny 
lub rodzinę zastępczą jeśli się źle czujesz, aby mogli oni Ci pomóc w jak 
najbezpieczniejszy sposób i zminimalizować ryzyko zarażenia się Covid-19.

Odradza się umawiania na wizytę do lekarza jeśli jest podejrzenie zarażenia 
Covid-19, jednakże jeśli się źle czujesz możesz skorzystać z telefonicznej 
konsultacji lekarskiej.



Możesz odczuwać przygnębienie oraz smutek z powodu braku kontaktu z 
bliskimi i znajomymi. 

Jeśli się martwisz lub czujesz się przygnębiony spróbuj porozmawiać o tym z 
dorosłym.



Jeśli udasz się do supermarketu, może się zdarzyć, że będziesz musiał 
poczekać w kolejce zachowując 2 metry dystansu zanim zostaniesz 
wpuszczony do środka. Musisz nosić zakrycie twarzy.



Częste mycie rąk mydłem przez co najmniej 20 sekund pomaga skutecznie 
w walce z Covid-19.



Co dalej?
W obecnej sytuacji wiele ludzi martwi się co będzie działo się dalej.
Rozmowa z dorosłym o zmartwieniach może pomóc.

Jest wiele różnych rzeczy, które możesz zrobić pozostając w swoim domu.



Jak zadbać o siebie 

Zdrowe odżywianie Picie dużo wody 



Zaplanowanie swojego dnia Regularne ćwiczenia

Rozmowa z bliskimi i przyjaciółmi 



Wysypianie się 



Spróbuj zrobić sobie przerwę od komputera, telefonu, mediów 
społecznościowych i wiadomości.



Staraj się robić rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność i są uspokajające.



Jeśli wszyscy spędzimy więcej czasu w domu, uda nam się uratować 
życie innych ludzi i szybciej będziemy w stanie spotkać się ze znajomymi 
i przyjaciółmi.

Ta sytuacja jest tylko tymczasowa i wszystko powróci wkrótce do 
normalności.



Użyteczne numery telefonu

• NHS porady: 111
• Bez nagłego wypadku Policja: 101
• Policja/Pogotowie Ratunkowe/Straż pożarna: 999
• Linia Dziecięca : zadzwoń 0800 111 lub odwiedź stronę 
• https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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