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Dyrektor  

Przedszkola Nr 30 

ul. Zielona 56 

81-197 Gdynia 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni zwraca się z prośbą o niezwłoczne udostępnienie 

poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do grupy ,,Bursztynki’’ w Przedszkolu Nr 30 w Gdyni, 

które były obecne w przedszkolu i miały kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. 

W związku z pozyskaniem informacji o wykryciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela                                           

w Przedszkolu Nr 30 w Gdyni, w dniu 2020-10-25 przeprowadzone zostało dochodzenie epidemiologiczne,                        

w wyniku którego ustalono, że istnieje konieczność objęcia obowiązkiem kwarantanny dzieci uczęszczających 

do grupy ,,Bursztynki’’ w Przedszkolu Nr 30, w Gdyni, które w dniach od 19 października do 21 października 

2020r. były obecne w przedszkolu.  

Okres obowiązkowej kwarantanny trwa 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną, tj. w przypadku, gdy 

dzieci przebywały w przedszkolu w dniu: 

- 2020-10-19 - czas kwarantanny trwa od dnia 2020-10-25 do dnia 2020-10-29, 

- 2020-10-20 - czas kwarantanny trwa  od dnia 2020-10-25 do dnia 2020-10-30, 

- 2020-10-21 - czas kwarantanny trwa  od dnia 2020-10-25 do dnia 2020-10-31. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845), 

uzyskał od Dyrektora Przedszkola dane osób, które podczas pobytu w tej placówce, przebywały w styczności 

z osobą zakażoną. 

Zgodnie z zapisem § 3b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

z 2020r., poz. 1797 ze zm.):  

,,1. W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na 

chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym. 

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.  

2 Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon”. 

W związku z powyższymi zapisami, pozyskane od Dyrekcji dane osób obejmowanych kwarantanną, zostaną 

wprowadzone do systemu teleinformatycznego (EWP). Jako miejsce odbywania kwarantanny wskazany 

zostanie adres, który przedłożony został Dyrekcji przez Rodziców lub Opiekunów, jako adres ich 

zamieszkania.  
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Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że:  

- zgodnie z § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., teleadresowe dane 

zamieszczone w systemie EWP dostępne są m.in. dla Policji, która posiada uprawnienia do kontrolowania 

realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny; 

- zgodnie z art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (tj. Dz.U. poz. 1842) osoba podlegająca obowiązkowej kwarantannie w związku                                        

z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek instalacji i używania na swoim urządzeniu 

mobilnym oprogramowania służącego do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny; 

- w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. został uchylony § 5, który nakazywał 

osobie poddanej obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.                    

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywać ją razem z osobami wspólnie 

zamieszkującymi lub gospodarującymi. 

W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt: 

- email: hig.dzieci@psse.gdynia.pl  (do nadesłanej wiadomości proszę dołączyć numer telefonu); 

- telefon: 58 620-18-38 wew. 302  (czynny do godziny 15:00).  

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r., dostępne są pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r 

Zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 
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