Zagadnienia i definicje
– organizacja pracy przedszkoli, szkół i placówek1 w czasie pandemii

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.2
Kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zapobieżenie szerzeniu się chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych poprzez odosobnienie osoby zdrowej, która była
narażona na zakażenie – art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
Kwarantanna:
 Kwarantanna jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia
(np. kontakt z osobą zakażoną). Kwarantannie podlegają również osoby, które wróciły
z zagranicy i przekroczyły granicę zewnętrzną UE.
 Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem
zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy (w tym przypadku kwarantannę odbywa
się z osobami zamieszkującymi wspólnie).
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (zwyczajowa nazwa „Sanepid”), w uzasadnionych
przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia
obowiązkowej kwarantanny.
Miejsce odbywania kwarantanny:
 Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli nie ma takiej możliwości,
służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować osobę do wyznaczonego ośrodka.
UWAGA! W trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca pobytu.
 Jeśli osobie w trakcie kwarantanny zrobiono test na koronawirusa, a wynik jest negatywny,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może tę osobę wcześniej zwolnić z kwarantanny.
Jednakże, jeśli się gorzej poczuje - powinna się zgłosić się do lekarza.
UWAGA! Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.
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W tekście nazwy te mogą występować zamiennie
Źródło Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, GIS (stan z 16.09.2020r.): https://www.gov.pl/web/gis/zasadyodbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r
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Izolacja, w tym izolacja domowa:
 Ostateczny czas trwania izolacji będzie zależał od stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby
COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę
nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.
 Jeśli osoba została skierowana do izolacji w warunkach domowych w związku z rozpoznaniem
u niej zakażenia koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19, to w siódmej dobie
otrzyma na swój telefon wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w 8-10 dobie. Lekarz zdecyduje o tym, jak
długo potrwa izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też zdecydować
o konieczności wizyty domowej.
 Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji następuje po 10 dniach od
daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2
– w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.
 Jeśli wystąpiły objawy infekcji - izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez
objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia
wystąpienia objawów.
 W szczególnych sytuacjach w przypadku osób wykonujących zawód medyczny
lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej
lub przypadkach uzasadnionych klinicznie (jeśli podjęto decyzję o testowaniu) zakończenie
izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych
w odstępach co najmniej 24-godzinnych. Dotyczyć to będzie osób, które otrzymały wcześniej
pozytywny wynik testu.
 W przypadku osób, które mają słabą odporność (np. choroby przewlekłe) izolacja może zostać
przedłużona do 20 dni.

Osoba z bliskiego kontaktu - co to znaczy, że ktoś miał bliski kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem?
 pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż
2 metrów przez ponad 15 minut;
 prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby (twarzą w twarz przez dłuższy czas);
 osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora lub w tym samym
pokoju: np. w pokoju hotelowym, w bursie lub internacie itp.
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Wniosek dyrektora do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie
opinii w sprawie zawieszenia zajęć – co powinien zawierać?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1604) przewiduje, że zawieszenie zajęć na czas oznaczony może nastąpić wówczas, gdy ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
„Przewidziane prawem rozwiązanie należy traktować jako środek nadzwyczajny, w szczególności
w razie zaistnienia w szkole lub placówce ogniska zarażeń koronawirusem COVID-19 wśród uczniów
lub personelu. Mieszana forma kształcenia, bądź kształcenie zdalne, może również zaistnieć jako
środek prewencji przeciwepidemicznej, w razie zakwalifikowania danego miasta (powiatu)
do obszarów, na którym obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku
z wystąpieniem stanu epidemii („obszar czerwony” albo „obszar żółty”). Dopiero w przypadku
zaistnienia któregoś z wymienionych zdarzeń, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dotycząca sytuacji epidemicznej będzie kluczowa dla dyrektora i organu prowadzącego
w podjęciu decyzji o zawieszeniu pracy szkoły.”3
Opinia Sanepidu
Opinia Sanepidu jest wynikiem indywidualnej analizy na podstawie przedstawionych przez dyrektora
rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych i szczegółowego opisu placówki. Opinia może być
wydana pisemnie, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych
środków łączności. W przypadku uzyskania innej niż pisemnej formy, dyrektor powinien utrwalić tę
opinię w notatce lub protokole.

Kryteria brane pod uwagę przez Sanepid
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, analizując sytuację bierze pod uwagę kryteria
epidemiologiczne/kliniczne oraz organizacyjne w konkretnej szkole.
Przesłanki epidemiologiczne to przede wszystkim potwierdzenie zakażenia COVID-19 u ucznia lub
pracownika szkoły lub wystąpienie objawów wskazujących na COVID-19 i bliski kontakt z osobą,
u której potwierdzono zakażenie.
Kryteria organizacyjne to m.in: liczba przypadków, rodzaj szkoły, warunki organizacyjne
i architektoniczne szkoły lub placówki.
Kryteria będą uwzględniały również warunki niezależne od szkoły tj.:
 lokalną sytuację epidemiologiczną (liczbę osób zakażonych/ zapadalność/dynamikę wzrostu),
 przypadki związane z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem,
 ocenę ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel.
WAŻNE: zgłaszając do Sanepidu wystąpienie na terenie szkoły podejrzenia lub zakażenia COVID-19
należy szczegółowo opisać sytuację szkoły.
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Informacja dla dyrektorów szkół w sprawie wydawania opinii o nauczaniu hybrydowym z 26 sierpnia 2020 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie: https://pssewawa.pl/art,1013,informacjadla-dyrektorow-szkol-ws-wydawania-opinii-o-nauczaniu-hybrydowym
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Wniosek/zgłoszenie do Sanepidu
Powinien zawierać przede wszystkim:
 opis sytuacji (liczbę przypadków potwierdzonych, liczbę osób z kontaktu);
 warunki organizacyjne szkoły (jakie procedury obowiązywały przed wystąpieniem zakażenia
- czy dokonywano dezynfekcji pomieszczeń, czy wietrzono sale);
 warunki urbanizacyjne (wskazanie na największe zagęszczenie uczniów/pracowników
w szkole);
 warunki architektoniczne (opis budynku szkoły, z wyróżnieniem miejsc w których uczniowie
mogli się bezpośrednio kontaktować).

Warianty i modele kształcenia
Wariant A – model tradycyjny
W szkole funkcjonuje tradycyjne, stacjonarne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla
szkół i placówek oświatowych. Sanepid może zaproponować dodatkowe rozwiązania organizacyjne dla
szkoły (dotyczy strefy żółtej lub czerwonej).

Wariant B - Model hybrydowy (nauka odbywa się równolegle zdalnie i stacjonarnie)
Decyzję o zawieszeniu zajęć podejmuje zawsze dyrektor placówki po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sanepid nigdy
nie zawiesza zajęć, a jedynie opiniuje takie rozwiązanie.
Zajęcia mogą być zawieszone częściowo dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego oraz w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszone zajęcia są wtedy
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O zawieszeniu zajęć należy
poinformować Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
WAŻNE: Wymagana jest w tym przypadku pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i zgoda organu prowadzącego.
Wariant C - Model pracy zdalnej dla całej szkoły
Decyzję o zawieszeniu zajęć na określony czas w całej szkole i kształceniu na odległość (edukacji
zdalnej) podejmuje dyrektor placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sanepid nigdy nie zawiesza zajęć, a jedynie
opiniuje takie rozwiązanie. O zawieszeniu zajęć należy poinformować Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
WAŻNE: Wymagana jest w tym przypadku pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i zgoda organu prowadzącego.
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Zgoda organu prowadzącego
Dyrektor placówki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu o zawieszeniu zajęć, występuje do organu
prowadzącego z wnioskiem o czasowe zawieszenie zajęć. W Warszawie będzie to burmistrz
dzielnicy/dyrektora Biura Edukacji (w przypadku placówek prowadzonych przez BE). Procedura ta
opisana jest w schemacie komunikowania się w sytuacjach kryzysowych:
http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/zalacznik-nr-4-do-procedury-organziacjipracy-przedszkoli-szkol-1.pdf
Organ prowadzący wydaje zgodę na zawieszenie zajęć. Zgoda organu prowadzącego może być wydana
pisemnie, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków
łączności. W przypadku uzyskania innej niż pisemnej formy, dyrektor powinien utrwalić tę zgodę
w notatce lub protokole.

Decyzja dyrektora
To dyrektor jednostki systemu oświaty (szkoły, przedszkola, placówki), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł
podjąć decyzję o czasowym częściowym zawieszeniu zająć lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej
jednostki. Dyrektor ustala sposób realizacji statutowych zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych
zajęć, np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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