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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach w odpowiedzi na

zapytanie z dnia 6 mĄa 2020 r. dot. wznowienia dziŃalności żłobka i przedszkoli
publicznych na terenie Miasta Skiemiewice, a takżę po przekazaniu pIzez organ
ptowadzący szczegółowych wltycznych i procedury dot. zasad dziŃania ww. placówek,
przekazl4e następuj ące stanowisko.

Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji otaz na podstawie zebranych
dodatkowych informacji, naIeży podnieść, ze słuszny jest kierunek zaproponowanych
pIzez organ prowadzący działań, które obok wsparcia personelu, koncentrują się przede
wszystkim na dziaŁaniach podejmowanych w celu przeciwdziałania rczprzestrzeniania się

choroby Covid-19. Przedłożona dokumentacja jest zgodna z wytycznymt
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnęgo z dnia 4 maja 2020 r. dla
przedszkoli, oddziŃow przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3, wydanymi na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z2019 r. poz.59 zpoźn. zm.).W ocenie Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Skierniewicach zaproponowane w procedurze środki zapobiegawcze należy
uznac za właściwe.

Ponadto Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zalJważa,
iz w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.IJ. z 2020 r. poz. 652 z późn. zm.) w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9, a także rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia

fuŃcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9 (Dz. U. z 2020 r. poz. 4I0 z poźn. zm.)

ostateczną decyzję o wznowieniu działalności złobka i przedszkoli podejmuje podmiot

pr ow adzący oruz p o dmi ot zatrudnią ącv dz i enne g o op i e kuna.
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