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Pani/Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

województwo łódzkie

Szanowna Państwo,

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w piśmie z 24 listopada 2020 r. znak 
DSR.V.831.122.2020.AB poinformowało, że 19 listopada 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny 
podpisał piątą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-
inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-
innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-
3---v-aktualizacja. 

W piśmie z 23 listopada br., przekazującym informację o ww. aktualizacji, 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”. 

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.
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Proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym Państwa 

nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jednocześnie o opublikowanie 

tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA, 
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Piotr Pietrzak
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