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Dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola „Jodełka” 

ul. Jedności Narodu 26 , 83-110 TCZEW 
 

           Działając na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r., poz. 1845 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2021 

poz. 351), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym podjętym po 

uzyskaniu informacji o potwierdzonym wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2              

u dziecka z Niepublicznego Przedszkola „Jodełka” w Tczewie (wyniki badań z dnia 

10.11.2021r.), po przeanalizowaniu danych osób mających bliski kontakt ze wskazaną 

powyżej osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 przekazanych przez dyrektora placówki 

za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie zwraca się z prośbą o niezwłoczne 

przekazanie (za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych środków szybkiego 

kontaktu) rodzicom dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Jodełka” w 

Tczewie następujących informacji, sporządzonych w oparciu o Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 ze zm.): 

- osoby z Niepublicznego Przedszkola „Jodełka” w Tczewie, których nazwiska zostały 

wykazane w formularzu na stronie www.gov.pl/web/koronawirus, w związku z kontaktem 

z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (kontakt dnia 5 lub 8 listopada 2021r.) zostają 

objęte kwarantanną przez PPIS w Tczewie, przedstawiciele PPIS w Tczewie nie kontaktują 

się telefonicznie z rodzicami ww. uczniów.  

Kwarantanna trwa od dnia 11.11.2021r. do 10 dnia następującego po dacie narażenia, 

czyli: 

- dla osób kontaktujących się z zakażonym w dniu 05.11.2021r kwarantanna trwa do 

15.11.2021r. do północy; 

- dla osób kontaktujących się z zakażonym w dniu 08.11.2021r kwarantanna trwa do 

18.11.2021r. do północy. 

https://www.gov.pl/web/psse-tczew


 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny przekazuje rodzicom dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola „Jodełka” w Tczewie według danych przekazanych PSSE w 

Tczewie za pośrednictwem formularza na stronie www.gov.pl/web/koronawirus. Jest on 

również właściwą stroną do dokonywania wyjaśnień ewentualnych nieścisłości pomiędzy 

rodzicami uczniów, a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tczewie.  

Kwarantanną objęta jest tylko osoba z kontaktu z osobą zakażoną – bez 

współdomowników. Tut. Urząd nie wydaje decyzji o nałożeniu kwarantanny – dane osoby 

objętej obowiązkową kwarantanną zostały umieszczone w systemie EWP, do którego 

wgląd ma również m.in. Policja, ZUS, podmioty lecznicze.  

- przez cały okres trwania kwarantanny rodzice obserwują stan zdrowia dzieci i w 

przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych kontaktują się 

telefonicznie z lekarzem, informując, że dziecko miało kontakt z osobą zakażoną. 

- zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba że zaistnieją przesłanki do 

poddania hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie 

postanowi inaczej. 

W załączeniu przekazuje szczegółowe wytyczne dla osób objętych kwarantanną. 

UWAGA 

Kwarantannie nie podlegają: 

- ozdrowieńcy, czyli osoby które odbyły obowiązkową hospitalizację, izolację lub izolację 

w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

- osoby zaszczepione,  które ukończyły pełen cykl szczepień przeciw COVID-19. 

Zaszczepionymi przeciwko COVID-19 uznaje się osoby, którym wystawiono 

zaświadczenie o wykonywaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 

szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co 

najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia. 
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