
Szanowni Państwo, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, działając na podstawie art. 32a ust. 1 

pkt 1 i 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), w związku z potwierdzonym 

przypadkiem Covid-19 u pracownika zatrudnionego/u  uczęszczającego  w Żłobku Miejskim  w 

Siemianowicach Śląskich przy ul. Zgrzebnioka 36, informuję, że Państwa dziecko ma obowiązek 

poddania się obowiązkowej kwarantannie z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem 

SARS-CoV-2. 

Kwarantanna obowiązuje od 24.03.2021r. do 29.03.2021r. i wiąże się z zakazem opuszczania 

wskazanego przez Państwa miejsca kwarantanny chyba, że wymagana będzie hospitalizacja albo 

organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej. 

 

 Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego ustalono, iż obowiązkową kwarantanną objęte są 

osoby uwzględnione na liście kontaktów przesłanej do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Katowicach przez Dyrekcję Żłobka Miejskiego  w Siemianowicach 

Śląskich przy  ul. Zgrzebnioka 36.  Z uwagi na fakt, że pracownik/dziecko z pozytywnym 

wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 ostatni raz przebywał w placówce w dniu 19.03.2021r. 

zasadnym jest objęcie osób z bezpośredniego kontaktu 10-dniową kwarantanną, licząc od dnia 

następnego po ostatnim kontakcie z ww. dzieckiem/pracownikiem. 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

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

z 2021 r. poz. 512) 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, o którym mowa w § 2ust.4pkt1. Decyzji organu inspekcji 

sanitarnej nie wydaje się. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być 

przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w 

tym przez telefon. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożenie przez ubezpieczonego 

oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny – (§7ust.6).  

 

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem POZ. 

 

 

 

 

Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym – 

zgodnie z art. 32 i 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) 

 


