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Przedszkole Publiczne nr 21  

"Kraina Odkrywców" 

45-342 Opole, ul. Drzymały 28 
 

 

 W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Państwa placówki, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, zwraca się z prośbą o przekazanie poniższej informacji 

rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów, które miały kontakt z osobą zakażoną oraz o informację zwrotną, czy 

wszystkie osoby zostały powiadomione o zaistniałej sytuacji.  
 

Informacja dla rodziców/opiekunów  
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawie: 
 

 - art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.\U. z 2020r., poz. 1845 z późn. zm.), 

§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021r., poz. 861 z późn. zm.) 
 

 - wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez pracownika tutejszego organu z przedstawicielem 

placówki oraz uzgodnionej w jego wyniku listy osób narażonych na zakażenie przez bezpośredni kontakt 

z zakażoną osobą, który miał miejsce ostatni raz w dniu 2022-01-19. 
 

informuje, że na osoby z: Przedszkole Publiczne nr 21 "Kraina Odkrywców" - Grupa "Sówki" nałożona 

została kwarantanna, która obowiązuje od następnego dnia po dniu narażenia, tj. od 2022-01-20 do 2022-01-29. 

Formalnie kwarantanna rozpoczyna się w dniu 2022-01-24 (tj. z chwilą uzyskania przez tutejszą Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną informacji o osobie zakażonej) i trwa do w/w terminu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną 

z powodu narażenia na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, 

a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. 
 

Jednocześnie informuję, że kwarantanna nie dotyczy: 

 - osób w pełni zaszczepionych, 

 - osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia 

   zakażenia wirusem Sars-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego testu przez daną osobę. 

Ponadto wskazuje, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka rodzice/opiekunowie winni 

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 
 

W przypadku wątpliwości lub pytań możliwy kontakt telefoniczny z przedstawicielem Stacji sanitarnej pod 

numerem telefonu: 77/4428500. 
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