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Pan Andrzej Krzysztofiak
Burmistrz Miasta Kwidzyn

W związku z konferencją zorganizowaną w dniu 25.08.2020r. ptzezPomorskiego

Kuratora 3Oświaty w Centrum Kultury i Sżuki w Tczewie przy ulicy Stefana

Wyszyńskie§o 10, w której uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Kuratora Oświaty

- Delegatura w Tczewię oruz przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej, z dyrektorami szkół

i placóweĘ z powiatu kwidzynskiego dot, fuŃcjonowania placówek oświatowych w roku

szkolnym 2020120ż0. w nawipaniu do tematu ww. spotkania Państwowy Powiatowy

Inspektor' Sanitarny Ń Kwidzynie przesyła do wykorzystania służbowego materiały',
informacyjne przekazane ptzez Głównego,Inspektora Sanitarnego oraz zwraca się z proŚbą

o przekń,artie zŃączonych materiałów do placówek oświatovvych których organem

prowadząĆ;lm jest Miasto Kwidzyn.

Pbnadto Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie przesyła

w zńączeltiu wykaz danych teleadresowych niezbędnych w postępowaniu w przypadku

podejrzenib lub stwierdzeniazakażenia SARS CoY-2 wśród personelu i uczniów placówek

oświatowych oraz informuje, iż na stronie intemetowej Głównego Inspektoratu

Sanitarnego zostŃy opublikowane wytyc zne przeciwepidemicznę Głównego Inspektora

Sanitarne§o z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziŃów przedszkolnych w szkole

podstawowej i innych form wychowania przedszkol nęgo orazinstytucji opieki nad dziećmi

w,wieku do lat 3 * IV aktualizacja.
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Pakiet informacyjny (zasady, za|ecenia i wytyczne) opracowane wspólni e przęz

Ministerstwo Edukacji i Narodowej, Ministerstwo Zdtowla oraz Głowny Inspektora

Sanitarny został równiez opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji

Narodowej.
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Załącznlk:
1 . Bezpleczny powrót do szkoły, Działania MEN, Gl S i MZ w przygotowaniu organ izacj i roku

szkolnego 202012021 w warunkach epidemii , 26 sierpień 2020r.
2" Q&A -najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Najczęściej zadawane py,tania i odpowiedzi w

związku z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 2020r.
3. Zasady"

a) Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
b) Organizuj dziecku naj najwięcej czasu na świeżym powietrzu
c) Poinformuj szkołę, jeśli dornownicy są objęci kwarantanną
d) Przestrzegaj regulaminy funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
e) Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków
0 Przypomnij dziecku, ze zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.
c) Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzęczy w plecaku
h) Sprawdza.j na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

4. Informacje dla rodziców dzieci podlegających kwarantannie
5. Wykaz danych teleadresowych w przypadku podejrzenia zakażenla, zakażenia SARS -CoV_2

wśród personelu i uczniów placówek oświatowych
6. Link do wytycznych przeciwepidemicznę Głównego Inspektora Sanitarnego z25 sierpnia2020 r,

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - IV aktualizacja

7, Link do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitamego z25 sierpnia2020
r" dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - IV aktualizacja
(https://www.gov"pllweb/gis/wytyczne przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-
25-sierpn ia-2020-r-d la-p rzedszkoli-od d zia low-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i_in nych-
form-wychowa n ia-p rzedszkolnego-oraz-instytu cji-op ieki-nad -d ziecm i-w-wie ku-do-1at_3,-iv_
aktualizacja)

B. Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pllweb/edukacjaĄezp teczny-
powrot-do-szko12)
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