
Apel do Uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

 Wierzymy, że jesteście odpowiedzialnymi, młodymi ludźmi, którzy wiedzą, że unikając 

kontaktów z ludźmi i pozostając w domach mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby 

COVID-19. Głównym źródłem zarażania koronawirusem jest droga kropelkowa, czyli kichanie 

i kaszel, dlatego tak ważne jest zachowywanie bezpiecznej odległości od innych, najlepiej kilka 

metrów. Pamiętajcie również o podstawowych zasadach, jak częste mycie rąk, noszenie maseczek, 

odkażanie rąk, przedmiotów, powierzchni, itp.  

 Do niedawna słyszeliśmy, że koronawirus jest groźny zwłaszcza dla ludzi w podeszłym 

wieku i tych, którzy mają choroby przewlekłe, tak zwane choroby towarzyszące. Młodzi ludzie 

radzili sobie z wirusem dość łagodnie. Niestety, jak pokazują coraz to nowsze dane, ulega to 

zmianie. Włosi, których wirus jako pierwszych w Europie dotknął na tak ogromną skalę 

przestrzegają, że koronawirus atakuje także ludzi młodych, o czym świadczy nieustannie 

wzrastająca liczba zachorowań i przypadków śmiertelnych. Po zamknięciu szkół 

i wszystkich miejsc publicznych we Włoszech, młodzi ludzie zbagatelizowali problem. Spotykali 

się z rówieśnikami, którzy przechodząc chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo, 

zarażali ich. Następnie młodzież wracając do domów zarażała swoich rodziców i dziadków. 

Sytuacja we Włoszech wymknęła się spod kontroli, m.in. przez brak zdyscyplinowania 

i nieodpowiedzialność młodych ludzi. Dlatego tak ważne jest, abyście nie lekceważyli zagrożenia 

i ograniczyli swoją aktywność na zewnątrz, a zwłaszcza spotkania ze znajomymi, które są 

przyczyną rozprzestrzeniania się choroby. Jeśli już musicie wyjść na zewnątrz, koniecznie ubierzcie 

rękawiczki jednorazowe oraz maseczki chroniące Waszą twarz. Absolutnie nie dotykajcie twarzy, 

a przed powrotem do domu wyrzućcie rękawiczki i maseczkę do pojemnika lub worka na odpady 

mieszane, w domu dokładnie umyjcie ręce, zgodnie z podaną w mediach instrukcją.  

 Zdajemy sobie sprawę, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają temu, aby nie wychodzić na 

zewnątrz, co powoduje Waszą frustrację. Macie to szczęście, że możecie korzystać z wielu 

urządzeń, dzięki którym możecie komunikować się z przyjaciółmi i dalszą rodziną. Wykorzystajcie 

to dobrodziejstwo i zaproście się wzajemnie do domu poprzez video rozmowę.   

 Jeśli wszyscy zastosujemy się do przestrzegania zasad, które zostały wprowadzone  

w naszym kraju, szybciej wszystko powróci do normalności. Podejdźcie do tej sprawy bardzo 

poważnie i odpowiedzialnie. 

 Apelujemy do Was, drodzy Uczniowie, abyście pozostali w domach i pamiętali, że nie 

jesteście niepokonani. Wasze decyzje mogą okazać się sprawą życia lub śmierci. 

 

 

Apelujemy do Was o rozsądek i samodyscyplinę. Ufamy Wam.  

           Życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły. 

      Pedagodzy ZSP w Chojnie 


