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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. 
 

        Gorzów Wlkp., dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

   EP.9027.9.2022 
 (poczta elektroniczna) 

 

Szanowni Państwo, 
 
 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Gminnym Przedszkolu Publicznym  

przy ul. Lipowej 6 w Jeninie, polegającą na bliskim kontakcie dzieci oraz nauczycieli z osobą,  

u której potwierdzono badaniem zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. obejmuje wskazane dzieci z grupy mieszanej uczestniczące  

w zajęciach edukacyjnych w okresie  od 10 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. obowiązkową 

kwarantanną od dnia 18 stycznia 2022 r.  

Kwarantanna ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim 

dniu odpowiednio narażenia albo styczności (kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem  

SARS-CoV-2). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, 

iż kwarantanną objęte zostają tylko osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub 

pozostające w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (w tym przypadku 

uczniów oraz nauczycieli mających kontakt z osobą, u której potwierdzono badaniem zakażenie 

koronowirusem SARS-CoV-2). Kwarantannie nie podlegają osoby w pełni zaszczepione szczepionką 

dwudawkową przeciw COVID-19 bądź szczepionką jednodawkową J&J, jeżeli od pełnego cyklu 

szczepień upłynęło 14 dni oraz ozdrowieńcy, czyli osoby które przebyły zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania przez osobę pozytywnego 

wyniku badania w tym zakresie. Ponadto informację o okresie objęcia dziecka kwarantanną opiekun 

dziecka otrzyma logując się na swoje indywidualne konto pacjenta bądź instalując aplikację 

Kwarantanna Domowa. Obowiązek prawny korzystania z aplikacji Kwarantanna Domowa posiadają 

wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mają możliwość 

dobrowolnego korzystania z aplikacji. Na numer telefonu podany w zgłoszeniu kwarantanny zostanie 

wysłana informacja o konieczności zainstalowania ww. aplikacji.  

W przypadku braku możliwości instalacji należy złożyć oświadczenie poprzez infolinię 

Głównego Inspektora Sanitarnego pod numerem telefonu +48 22 257 10 10. 

 

 

 
  

Do wiadomości: 

1. Dyrektor Gminnego Przedszkole Publicznego w Jeninie 

ul. Lipowa 6, 66-450 Bogdaniec  

email: ppjenin@wp.pl 

 

Otrzymuje: 

1. Opiekunowie prawni dzieci objętych kwarantanną  

(w formie elektronicznej) 

2. a/a 
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