
Rekomendacje Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego 
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W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA 

ZAWSZAWIENIA I/ LUB  ZAKA śENIA ŚWIERZBOWCEM W PODMIOTACH 
LECZNICZYCH LUB PLACÓWKACH SEKTORA POMOCY SPOŁECZNE J  

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia/ rozpoznania zakaŜenia świerzbowcem/ 
zawszawienia:  

• wdroŜyć procedurę izolacji kontaktowej lub kohortacji,  
• w związku ze stwierdzeniem zakaŜenia świerzbowcem, zawszawienia, naleŜy 

bezwzględnie zabezpieczyć w wystarczającej ilości środki:  
• odzieŜ ochronną,  
• rękawice jednorazowe,  
• ochronne fartuchy jednorazowe,  
• maseczki chirurgiczne (w przypadku wszawicy), 
• czepki foliowe jednorazowe (w przypadku wszawicy), 
• środek przeciwwszawiczy, środek chemiczny do zwalczania świerzbowca  
      (w zaleŜności od rodzaju zakaŜenia pasoŜytniczego), 
• worki foliowe przeznaczone na odpady zakaźne,  
• maszynki do golenia z jednorazowymi ostrzami, 

• dokonać oceny stanu higienicznego skóry osoby zakaŜonej, 
• w przypadku zawszawienia, dokonać bezwzględnie oględzin pozostałych miejsc 

owłosionych (brwi, rzęsy, wzgórek łonowy) oraz oględzin odzieŜy pacjenta pod kątem 
występowania wszy odzieŜowej, 

• włączyć leczenie na zlecenie lekarza, w przypadku wszawicy najlepiej zastosować 
środek skuteczny równieŜ na jaja wszy, UWAGA: stosowanie powyŜszych środków 
zawsze zgodnie z instrukcją producenta, 

• wykonać czynności higieniczne w postaci kąpieli całego ciała osoby zakaŜonej,   
• utrzymywać na kaŜdym etapie leczenia właściwą higienę osobistą skóry całego ciała 

osoby zakaŜonej (częste mycie rąk, kąpiele całego ciała) i wdroŜyć systematyczną 
kontrolę czystości skóry ciała oraz włosów, 

• dokonać całkowitej zmiany bielizny osobistej, pościelowej i ręczników,  
• bieliznę osobistą, pościelową i ręczniki przekazać do prania zgodnie z procedurą 

postępowania w przypadku bielizny skaŜonej: 
• stosować środki o spektrum bójczym na pasoŜytnicze stawonogi,   
• w przypadku zakaŜenia świerzbowcem wypraną bieliznę osobistą i pościelową             

         poddać karencji przez okres 7 do 14 dni, 
• wdroŜyć procedury prewencyjne w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń  

i sprzętu, 
• dokonać oględzin  skóry i/ lub włosów wszystkich osób z kontaktu, 
• odnotować wystąpienie zakaŜenia pasoŜytniczego w ksiąŜce przyjęć/ ksiąŜce rejestru 

zakaŜeń/ historii choroby/ innej prowadzonej dokumentacji, 
• poinformować osobę zakaŜoną o konieczności objęcia jednoczasowym leczeniem 

całej rodziny oraz osób z najbliŜszego otoczenia. 
 
PowyŜsze rekomendacje nie zastępują procedury postępowania z osobą zakaŜoną 
świerzbowcem lub zawszawioną.  
 
W trudnych sytuacjach (duŜy zasięg występowania świerzbowca, wszawicy, przewlekłe ich 
występowanie) kierownicy podmiotów leczniczych i placówek pomocy społecznej mogą 
zwrócić się o wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu problemu do właściwej terenowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

Środki ochrony osobistej personelu naleŜy 
wykorzystywać do kaŜdej czynności 
wykonywanej przy osobie zakaŜonej. 
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W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA 

ZAWSZAWIENIA W PLACÓWCE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ 
 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej:  

• W ramach sprawowanego bieŜącego nadzoru sanitarnego zwrócenie uwagi na problem 

związany z występowaniem pasoŜytów, w tym wszy. 

• Monitorowanie skali problemu obecności pasoŜytów. 

•  W razie potrzeby wspieranie placówek w działaniach edukacyjno-informacyjnych. 

 Działania Placówek edukacyjno-wychowawczych: 

• Wypracowanie systemu przeprowadzania przeglądów higienicznych, z zachowaniem 

poszanowania godności osobistej w wydzielonym pomieszczeniu, po uprzednim 

uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów dziecka.  

•  W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy w placówce podjęcie 

skutecznych działań: 

• powiadomienie dyrektora placówki, zgodnie ze standardem poufności, 

• powiadomienie rodziców o fakcie wystąpienia wszawicy, 

• zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych konkretnego dziecka  

               o  konieczności wykonania zabiegów higienicznych skóry głowy. 

• monitorowanie działań podjętych przez rodziców oraz ocena skutków podjętych 

działań, 

• w przypadku braku efektów działań powiadamia dyrektora o obecnej sytuacji. 

W trudnych sytuacjach kierownicy Placówek edukacyjno-wychowawczych mogą 
zwrócić się o wsparcie merytoryczne w rozwiązaniu problemu do właściwej terenowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  
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W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA PODCZAS SPRAWOWANIA NADZORU NAD 
STANEM  SANITARNO- HIGIENICZNYM PIASKOWNIC 

 
• Prowadzenie bieŜącego nadzoru nad stanem  sanitarno- higienicznym piaskownic  

w placówkach oświatowych. 

• Stałe podnoszenie świadomości właścicieli i zarządców piaskownic o prawidłowym  

zabezpieczeniu przed dostępem zwierząt. 

• Zalecanie wymiany piasku co najmniej raz w roku  przed rozpoczęciem sezonu. 

• Promowanie konieczności mycia rąk po  zakończonej zabawie w piaskownicy. 

 
 


