
                 
 
Questions and Answers during Covid-19         

IMIE I NAZWISKO: ___________________________________               KLASA ______________ 

 

1. Has you child tested positive for Covid-19 in the past 14 days? 
(Czy Twoje dziecko zostało pozytywnie przetestowane na Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni?) 

TAK       NIE  

2. Has your child had a close contact (within 6 feet) with a person with Covid-19 for a prolonged 

period of time (15 minutes or more) in the past 14 days? 
(Czy Państwa dziecko miało bliski kontakt (około 1.5 metra) z osobą zarażoną Covid-19 przez dłuższy 

okres czasu (15 minut lub więcej) w ciągu ostatnich 14 dni?) 

TAK       NIE  

3. Does your child have a cough? (Czy dziecko ma kaszel?)  

TAK       NIE  

4. Does your child have shortness of breath or difficulty breathing? (Czy dziecku brakuje oddechu 

albo ma problemy z oddychaniem?) 
TAK       NIE  

5. Does your child have a temperature (100.4º F or higher) without taking any fever-reducing 

medications? (Czy Państwa dziecko ma temperaturę 100.4º lub wyższą bez brania leków obniżających 

gorączkę?) 
TAK       NIE  

6. Is your child experiencing fatigue? (Czy Państwa dziecko czuje się przemęczone?) 

TAK       NIE  

7.  Does your child have chills? (Czy dziecko ma dreszcze?) 

TAK       NIE  

8. Does your child have muscle or body aches? (Czy Państwa dziecko ma bóle mięśni/ciała?) 

TAK       NIE  

9. Does your child have a headache? (Czy dziecko boli głowa?) 

TAK       NIE  

10. Does your child have a sore throat? (Czy dziecko boli gardło?) 

TAK       NIE  

11. Does your child have a loss of taste or smell? (Czy dziecko doświadcza utraty zmysłów węchu, 

smaku?) 

TAK       NIE  

12. Does your child have congestion or runny nose? (Czy dziecko ma katar lub zatkane zatoki?) 

TAK       NIE  

13. Did your child experience any gastrointestinal symptoms such as nausea/vomiting, diarrhea, 

loss of appetite within the last 24 hours? (Czy dziecko doświadczyło jakichś symptomów 

gastrycznych, typu wymioty, rozwolnienie, utrata apetytu w ciągu ostatnich 24 godzin?) 
TAK       NIE  

If you answered „Yes” to any of these questions, your child will need to remain home.  Please 

have the formed filled out at the time of entering the school. Without the form, the child cannot 

be admitted to school.  
Jeśli odpowiedzieli Państwo „tak” na którekolwiek z tych pytań, dziecko musi pozostać w domu. Prosimy o 

dostarczenie formy w momencie wejścia do szkoły. Bez wypełnionej formy dziecko nie może zostać 

wpuszczone do budynku.  
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