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Dyrektorzy
wgrozdzielnika

C--r'*L*b*,,*-
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 202112022 oraz trwającym

statrem epidemii wirusa SARS CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Gorzowie Wlkp. w załączeniu przesyła schemat postępowanta w przypadku wystąpięnia na
terenie szkoły/placówki/irrstytucji opieki nad dziecmi do lat 3 pozytywnego przypadku
zakażęnia koronawirusem SARS-CoV-2.

Tutejszy organ infbrmuje jednocześnie. iż w celu ułatwienia bezpośredniego
kontaktu dyrektora obiektu z przedstawicielem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarrrego w Gorzowie Wlkp. w sytuacji wystąpienia potwierdzonego pozytywnego
przypadku zakażenta koronawiruseln na terenie obiektu, zostŃa uruchomiona specjalna linia
telefoniczna pod numerem: 665-999-213, która służy do tzw. ",szybkiego kontaktu", Numer
ten nie może bvć nrzeka7.vwanv osobom nostronnvm m.in. rodzicom dzieci.

W przypadku pytań nie mających związku z wystąpieniem pozytywnego przypadku na
terenie obiektu należy kontaktować się poprzez infolinię na numer telefonu +48222 500 115
bądź wypełniając fbrmularz na stronie https:i'lrłlvrv,§or,.pl/lvetrlgovlzgios-klvarantłrnne
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ZGŁ ASZANIA KWARANTANNY PRZEZ DYRI]KT OROW S ZKOŁ
PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, PLACOWEK OŚWIATOWYCH

I INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIF'CM.|DO LAT 3

Dyrektor, po otrzymaniu informacji o wystąptęniu zdarzenia epidemiologicznego na terenie
jego placówki, za pośrednictwem fotmularza online zamieszczonego w serrvisie
internetowym w\wv.gov.pl zgłasza osoby z kontaktu z osoba zakażoną, postępu.iąc zgodnie
zpontższym schematem,

1. Na strorrie startowej portalu internetowego wr,vlv.głrv.pl kliknij w żółty pasek z hasłem:

..Koronawirus: szczepienia i ważne informacje" ,

2. Następnie r.łybierz poIe ..Kwarantanna zgłoszenia przez formularz online",
3. Wirpełnij formularz (korzystaiąc z profilu zaufanego),

Wybierz pozycję nr 5 (ostatnia na liście ,.Określ rodzai zgłoszenia") o treści .,Zgłaszam
v, imieniu instytucii/zakładu, w którym w*ykryto zakażenie, koronawirusem" i następnie
r.łypełnij fbrmularz zgodnie ze schematem wypełniając pola zawierające m.in.:
o Dane instytucji l zakładu,
o Dane osoby zakażonej,
. osoby z bliskiego kontaktu (w tym osoby zaszczeplone i ozdrowieńcy),
o oświadczenia i zgody,
o podsumowanie.

Z uwagi na dużą zakażnośc nowych wariantów koronaw,irusa SARS-CoV-2 kwarantanną
obejmowani są wszyscy uczniowie w klasie/grupie/podgrupie uczestniczący w zajęciach
z dzieckiem/nauczycielem/pracownikiem szkoły, placówki oświatowej czy instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3, u którego badaniem potwierdzono zakażęnie koronawirusem
( llięz,ależnie od sto sowani a indywidulanych śro dków ochrony o sobi ste.i ).
Po r,łl,słaniu zgłoszenia krvarantanny przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. kontaktuje się z:

. osobą zakażoną lub jej opiekunem, celem przeprowadzenia dochodzenia
epidemiologicznego (w tym m.in. w zakresie zweryfikowania i doprecyzowania osób
z bliskiego kontaktu),

o dyrektorem placowki w celu poinformowania go o sposobie zakończenta
postępowania epidemiologicznego.

Pracownik inspekcji sanitamej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła dyrektorowi
placow-ki pismo skierowane do rodziców dzieci objętych kwarantanną, w którym za-wartę

będą następujące informacje:
o dane identyfikujące klasęigrupę przedszkoln{żłobkową itp.,
o okoliczności w których nie stosuje się obowiązku kwarantanny (tj. pełne zaszczeplenie

dwoma dawkami szczepionki bądż preparatem jednodawkowym J&.J, przebyte
zachorowanię w ciągu ostatnich 6 miesięcy (ozdrowieńcy) licząc od dnia uzyskania
przez osobę pozytywnego wyniku testu,

o okres styczności z osoba zakażoną. w przypadku, gdy dziecko uczestniczyło
w zajęciach edukacyjnych we wskazanym okresie a nie wystąpiły okoliczności
wyłączĄące z kwarantanny - dziecko iest obięte kwarantanna).
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Dyrektor placów,ki:
o inlbrmuje telefbnicznie uczniaJopiekunów dzieckao objęciu go kwarantanna.o Przekazuje mu (za Pośrednictwem poczty elektronicznej) pismo państrr,orr-ego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ,uiiriuią"" infornracje. c)r
dziecko zostało obięte kwarantanną (czyt. nie zostało ,urr,rr"p,ione. nie piresrło
zakaŻ.enia w ciągu ostatnich 6 miesięcy otaz uczestniczyłó w za_ięciach rie
wskazanym ternrinie).

Informację o okresie objęcia dziecka kw,arantanną opiekun dziecka otrzyma:. logując się na swoje indl,widulane konto pacjenta"
o irrstalując aplikację Kw-arantanna Domor.va.

{Jboivitlzek Prćtlvllt korzystania z aplikacji Krł,arat:Ltanna Dtllncllvzt płlsiaciają
i,q'łączlrie osr]by pełnoletnie. Osob,l.,. które nie ukcrriczvły l8. roku z;,,cia maią
tnozlir,voŚĆ dobrorvolnego korzystania z. aplikac,li. Na numer telefonu podanyw zgłoszeniu kw'arantanny wysyłana jest informacja o koniecznoś'ci :.;zainstalowania; \Ą- przypadku braku możliwości jej lnstalacji należy ,łoi:,yl
oŚwiadczenie PoPrzez infolinię Głównego Inspektora Sanitarnego pod numereln
telefonu +48 22 165 57 44).

Okres objęcia osób kwarantanną, ktorzy mieli kontakt z osoba zakażonątrwa l0 dni i liczorr1,jest od dnia nastęPującego po ostatnim dniu narazenia (kontaktu z osoba zakażoną).

PRZYKŁAD:
Dziccko uczestniczyło w zajęci ach z zakażonym nauczycielem w dniu 12.09.2021 r.
Inlbnnację o Pozytywnym w-ł,niku badania nauczyciela w kierunku CoVID-l9 dyrektor
szkołY uz,vskał 14.09.2021r. Okres objęcia dziecka kwarantanną trwa 10 dni i liczony-iest od
13,09.2O21r. (czYli od dnia następnego po ostatnim dniu narażenia kontaktu
z nauczycielem) i trwa do 22.09.2021r.
Nicmnie_ijednak okres kwarantanny nie moze obejmować daty w-stecz.
STĄD:
okres kwarantanny ww, ucznia rczpoczyna się od 14.09.2021r. (dzień otrzymania infornlacjio uzYskaniu wYniku dodatniego nauczyciela i poinformowania rodzica dziecka
o kwarantannie) do dnia22.09.202I r. (10 dni kwarantanny).
informac.ię o nałozeniu kwarantanny naleĘ przekazywać njezwlocznie rcdzicom dzieci.

WAZNE!
r nie podłega.ią kwarantannie:

jednodawkową.I&J, jeżeli od pełnego cyklu szczepieiupłynęło 14 dni;

w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania ptzęz osobę pozytywnego
wyniku badania w tym zakresie.

o kw-arantanną naleĘ objąĆ osoby, zktórymi ostatni korrtakt miał miejsce w.ciągu ostatnich
10 dni.

o niezaleŻnie od PowyŻszego, w formularzu należy uwzględnić wszystkie osoby
naraŻone, czYli mające kontakt z osoba zakażoną. System automatycznie nie naloży
kwarantanny na te osoby.

' ab}'wYPełniĆ zgłoszenie przez formularz online niezbędne jest posiadanie pR9FILU
ZAUFANEGo.


