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Powiecie Warszawskim Zachodnim na

podstawie § l8 ust 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia 31 grudnia 2002 r,
w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych niepublicznych szkołach placówkach
(Dz. U. z żOż0r. poz.1l66 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2020 r.
o zaopiniowanie możliwościzmiany trybu nattczania w postaci zawieszenia nauczania stacjonarnego
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przejścia na tryb zdalny Przedszkola Publicznego Nr 2 w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 25 A,
złożonegoza pośrednictwem poczty elektroniczrej przez Wicedyrektora Przedszkola, po
uwzględnieniu slfuacji epidemiologicznej placówki, w której stwierdzono kolejny przypadek
zakażenia kolonawirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników przedszkola,

Opiniuje pozyĘwnie całkowita zawieszeni€ zajęć stacjonarnych
i przejściena nauczanie zdalne
w Przedszkolu Publicznym Nr 2
w Bloniu ul. Pilsudskiego 25 a
w dniach
23 .1l - ż7 .11,2020 r .
dla wszystkich grup przedszkolnych
ze względu na wystąpienie przypadku zakaż€nia COVID l9 u pracowników placówki
i objęcie lvarantanną nauczycieli i wychowanków przedszkola.
Przystępując do rozpatrzenia wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie
Warszawskim Zachodnim poddał analizie rodzaj placówki, jej możliwościolganizacyjne jak i warunki
architektoniczne budynku, w którym prowadzi działalnośó,tj sale pracy. Kluczową przesłanką którą
wzięto pod uwagę przy wydawaniu niniejszej opinii było przebywanie wychowanków w tym samym
pomieszczeniu co chory na COVID 19, co najmniej 15 minut. W ocenie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim względy epidemiologiczne przesądzają

w tym

przypadku

o

konieczności flnlcznego odseparowania narźonych na zakźenie osób

i prowadzeniu nauczania w trybie zdalnym.
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