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Opole, dnia  26 listopada 2020 r.

PSiZ.I.967.121.2020. DG2

Pan/Pani
Prezydent / Burmistrz / Wójt
wszyscy w województwie 
opolskim

Dotyczy: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w załączeniu przekazuję 

aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z przeciwdziałaniem 

szerzeniu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

Główny Inspektorat Sanitarny wskazał, że przedmiotowej aktualizacji dokonano 

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie którego 

uchylono § 5 ww. rozporządzenia, o brzmieniu: „Osoba poddana 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 odbywa ją 

razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona 

Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz 

numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę 

przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności, w tym przez telefon”. 
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Wobec powyższego, osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą 

poddaną obowiązkowej kwarantannie nie podlegają już obowiązkowej kwarantannie. 

Dokonano zatem zmiany ww. wytycznych w zakresie rezygnacji z zapisu 

dotyczącego zakazu uczęszczania/wstępu do placówki osób, których domownicy 

przebywają na kwarantannie.

Z up. Wojewody Opolskiego

Mieczysław Wojtaszek
Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Prowadzący sprawę: Dawid Gurbierz Inspektor Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, tel. 77 45 24 563
Załączniki:

1) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz59. Oraz z 2020 r. poz. 322, 
374, 567 i 1337)
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