
Szanowni Rodzice, 
 
 
w grupie/klasie Państwa dziecka stwierdzono obecność wesz. Dotknięte dzieci nie 
będą mogły tak długo odwiedzać placówki, dopóki będzie istnieć niebezpieczeństwo 
rozprzestrzeniania się. 
Wszawica nie ma nic wspólnego z brakiem czystości. Przyczyną są raczej kontakty 
międzyludzkie, przede wszystkim te „od włosa do włosa“, a w szczególności w 
placówkach publicznych dla dzieci i młodzieży. 
 
 
Kontrola włosów pod k ątem wesz głowowych 
Proszę sprawdzić, czy na owłosionej głowie Państwa dziecka nie ma wesz i jajeczek 
(gnid). 
 

• W tym celu proszę nanieść odżywkę do włosów na dość mokre włosy i 
rozczesać je normalnym grzebieniem.   

 • Przeczesać włosy pasmo po paśmie od czubka głowy po końcówki. 
•   Po każdym wyczesaniu włosów wycierać grzebień na jasnej ściereczce  

lub  papierowym ręczniku tak długo, dopóki nie będzie widać na nich 
żadnych wesz i gnid. Następnie proszę przejść do kolejnej partii 
włosów. 

• Jeżeli wszystkie włosy zostały wyczesane, proszę dokładnie spłukać 
pozostałą część odżywki i pozostawić włosy wilgotne. Proszę rozczesać 
włosy normalnym grzebieniem.  

• Jeżeli stwierdzone zostaną wszy lub gnidy, należy sprawdzić  
pozostałych członków rodziny i wszystkie dotknięte osoby natychmiast 
poddać leczeniu. 

 
 

Gnidy przyklejone są do włosa pod kątem i są koloru od białego do brązowego. 
Można je łatwo znaleźć za uszami oraz w okolicy skroni i karku. Są wielkości ziarnka 
piasku i są ledwie zauważalne gołym okiem. 
Gnidy są łatwo mylone z łupieżem. Jednak ten nie jest przyklejony do włosów jak 
gnidy, daje się łatwo usunąć i ma nieregularny kształt. Jeżeli Państwo nie są pewni, 
proszę posłużyć się lupą. 
Wszy można zobaczyć bardzo rzadko. Boją się światła i znikają natychmiast w 
ciemności. Wyrośnięte wszy są wielkości ziarenka sezamu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zwalczanie wszy głowowej 
Jeżeli podczas sprawdzania włosów znaleźli Państwo wszy lub gnidy, należy wtedy 
zastosować dopuszczony preparat przeciw wszom a następnie wyczesać wilgotne 
włosy przy użyciu odżywki do włosów i specjalnego grzebienia w następujący 
sposób: 
 
1 dzień:  

• Proszę zapoznać się uważnie z ulotką preparatu przeciw wszom i następnie  
  zastosować preparat dokładnie zgodnie z ulotką. Ewentualne błędy w 
leczeniu, umożliwiające przeżycie wesz i gnid  
  to: 
- za krótki czas działania preparatu 
- zbyt oszczędne nałożenie preparatu 
- nierównomierne zaaplikowanie preparatu 
- za mocne rozcieńczenie preparatu w zbyt mokrych włosach 
- brak powtórzenia leczenia 
• Po upływie koniecznego czasu działania preparatu proszę wypłukać włosy  
  ciepłą wodą.  
• Na dość mokrych włosach rozprowadzić dostateczną ilość dostępnej w 
  handlu odżywki do włosów. Przeczesać włosy pasmo po paśmie od czubka  
  głowy do końcówki włosów specjalnym grzebieniem. Grzebień wytrzeć  
  ściereczką lub papierowym ręcznikiem. 

 
5 dzień: 
  Powtórzyć procedurę tak, jak to zostało opisane, przy użyciu  
            specjalnego grzebienia i odżywki do włosów, aby usunąć wylęgnięte wszy  

 zanim zaczną się rozprzestrzeniać. 
9 dzień: 

Leczenie preparatem przeciw wszom oraz „Wyczesywanie mokrych włosów“ 
specjalnym grzebieniem i odżywką do włosów tak, jak to zostało opisane 1 
dnia, aby zabić wszy, które późno się wylęgły. 

13 dzień: 
 Ponowne kontrolne obejrzenie głowy przy użyciu odżywki do włosów  
 analogicznie do dnia 5. 
17 dzień: 
 Ostatnia kontrola przy użyciu specjalnego grzebienia i odżywki do włosów  
 analogicznie do dnia 5. 
 
Działania towarzysz ące 

• Wyczyścić starannie grzebienie i szczotki do włosów w gorącym  
roztworze z mydła (najlepiej przy użyciu szczoteczki do mycia rąk). 

• Zmienić ręczniki, bieliznę, pościel i pidżamy oraz uprać je w wodzie o 
temperaturze conajmniej 60° C. 

• Wyprać czapki, szaliki, koce, poduszki, pluszowe zabawki w 
temperaturze 60° C lub przechowywać je trzy dni w szczelnie 
zamkniętej torbie plastikowej lub dwa dni w temperaturze poniżej – 10° 
C (w celu zabicia gnid proszę przechowywać dwa tygodnie w 
plastikowej torbie). 

• Skontrolować wszystkich członków rodziny i ewentulanie podjąć 
leczenie. 

 



 
• Nie używać żadnych środków dezynfekujących lub preparatów 

owadobójczych. 
 
Proszę przedłożyć Państwa placówce publicznej załączone zaświadczenie 
rodziców, które należy wypełnić i podpisać, w celu ponowengo dopuszczenia. 
W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 
06151/3309-0. 
Z poszanowaniem 
Państwa Urząd Zdrowia 

 
 
 
 


