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ZRPS-I.042.5.2020

Pani/Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

województwo łódzkie

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 26 sierpnia 2020 r. znak 

DSR.V.831.104.2020.AB poinformowało, że 25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny 

podpisał czwartą 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-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-

podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-

w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja. 

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

 odległości, jaka musi zostać zachowana pomiędzy rodzicami przyprowadzającymi dzieci do 
placówki lub w niej przebywającymi (w ramach okresu adaptacyjnego) od opiekunów 
i innych rodziców/dzieci – zmniejszono ją z 2 do 1,5 m;

 kwestii uniemożliwienia stykania się ze sobą grup dzieci (obecnie jest to zalecenie, a nie 
nakaz);

 personelu placówki (wykreślono zapis, że mają to być osoby zdrowe, bez objawów choroby 
zakaźnej, wprowadzając w to miejsce zapis, że do pracy w podmiocie mogą przychodzić 
jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz 
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub 
w izolacji);

 minimalnych założeń w procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19, którą ma przygotować podmiot prowadzący opiekę nad 
dziećmi (wskazano na konieczność skontaktowania się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, wskazano konkretne 
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adresy stron internetowych, na których należy szukać informacji o procedurach 
postępowania w przypadku zakażenia).

W najnowszej aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych ujednolicono kwestię 
minimalnej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci dla wszystkich rodzajów 
placówek objętych tymi wytycznymi (czyli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3) należy jednak podkreślić, że warunki lokalowe dla żłobków i klubów 
dziecięcych nie mogą być łagodniejsze niż te określone w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 72 j.t.). 

Wobec powyższego, proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji 

podlegającym Państwa nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo 

proszę o opublikowanie tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA 
WYDZIAŁU ZDROWIA, RODZINY 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Anetta Chlebicka
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