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r. 

 

 

Starostowie  

 

wg rozdzielnika 

 

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w kraju przypominam,  

iż wszystkie jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

wykonując swoje zadania, zobowiązane są przede wszystkim do stosowania się do ogólnie 

panujących wytycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-

CoV-2, w tym ogłaszanymi przez rząd etapami znoszenia ograniczeń związanych z COVID-

19. 

Dodatkowo w dniu 24 maja 2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna, w konsultacji  

z resortem rodziny, Ministerstwem Zdrowia oraz z Rzecznikiem Praw Dziecka, wydała 

Zalecenia odpowiadające aktualnemu zagrożeniu epidemiologicznemu w podmiotach pieczy 

zastępczej.  

Z ich treści wynika, że przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, nie ma 

aktualnie przeciwskazań do korzystania z pomocy wolontariuszy.  

Zalecenia te wskazują, że przy wejściu do budynku wszystkie osoby wchodzące 

na teren placówki powinny korzystać z płynu dezynfekującego do rąk. Świadcząc opiekę 

(dotyczy to także podopiecznych) należy m.in. zachowywać bezpieczną odległość, 

co najmniej 1,5 m od drugiej osoby, chyba, że jest to niemożliwe (np. ze względu na opiekę 

nad osoba niesamodzielną), często myć ręce (wodą z mydłem) lub dezynfekować 

je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%), unikać dotykania oczu, nosa i ust. 
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Zalecenia, o których mowa powyżej, wskazują także, że możliwe jest 

już tzw. urlopowanie wychowanków. Jednak decyzja o tym musi być zawsze indywidualnie 

przeanalizowana. W ich treści wskazano także wprost, że o ile taka możliwość istnieje 

nie powinny być urlopowane dzieci z domów, w których przebywają osoby będące w izolacji 

lub na kwarantannie. Należy zatem interpretować, iż analogiczne zasady dotyczą 

także odwiedzin rodziców biologicznych dzieci w placówkach. 

Ponadto należy zaznaczyć, iż z treści ww. zaleceń wynika, m.in. że przy zachowaniu 

odpowiedniego reżimu sanitarnego, nie ma aktualnie przeciwskazań, aby młodzież 

powyżej 13. roku życia mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej, z zastosowaniem 

ogólnie przyjętych zasad w tym zakresie.  

Dodatkowo istotne informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom/usługobiorcom/klientom, znajdują się także na podanych poniżej stronach 

internetowych: 

1. Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.pip.gov.pl 

2. Głównego Inspektora Sanitarnego i innych bieżących informacji dostępnych 

pod adresem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/, dotyczących badań pracowniczych  

i szkoleń BHP: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/GIS.pdf, 

a także instrukcje: 

− mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

− dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

− prawidłowego zdejmowania maseczki: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jakprawidlowonalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

− prawidłowego zdejmowania rękawiczek: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirusjakprawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

3. Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Agencja Unii Europejskiej: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-

environmentalcleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019, który stanowi link 

do raportu technicznego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

(ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmental cleaning 

in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”, (Tymczasowe wytyczne dotyczące 
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czyszczenia środowiska w obiektach innych niż opieka zdrowotna narażonych na SARS-

CoV-2). Przywołany raport zawiera zalecenia w zakresie odkażania różnego rodzaju 

pomieszczeń, przestrzeni publicznych. Raport zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia 

pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej,  

w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę 

COVID-19 (tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby  

z potwierdzonym COVID-19), np. pokoje, urzędy, środki transportu, szkoły itp. Autorzy 

ww. dokumentu, w celu odkażenia wskazanych miejsc zalecają m.in. zastosowanie 0,1% 

podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem. Natomiast  

w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, 

rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu 

powierzchni neutralnym detergentem). Ponadto w ww. dokumencie wskazano inne 

skuteczne, przeciw różnym koronawirusom, substancje wraz z ich stężeniami  

(np. izopropanol, aldehyd glutarowy, chlorek sodu). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, centralnym 

organem administracji rządowej właściwym w sprawach związanych z udostępnianiem 

na rynku i stosowaniem produktów biobójczych - w zakresie określonym ustawą z dnia 

9 października 2015 r. o produktach biobójczych jest Prezes Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

Pod linkiem: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

znajduje się aktualny wykaz produktów biobójczych dostępnych na terenie Polski. 

 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 821), organizacja pieczy rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, a więc również organizacja ich pracy, stanowi zadanie własne 

powiatu. Za bieżące kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą, w tym za właściwą 

organizację pracy wychowawczej w placówce, odpowiada dyrektor (art. 97 ust. 1 ustawy 

oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
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w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej), a w przypadku pieczy rodzinnej bieżącą pieczę 

nad powierzonym dzieckiem sprawuje rodzic zastępczy. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci  

z różnych form pieczy zastępczej przed zarażeniem SARS-CoV-2, rodziny zastępcze, 

czy też dyrektorzy placówek, jak również starostowie, powinni ściśle współpracować  

z właściwymi terytorialnie służbami sanitarno- epidemiologicznymi.     

                                                                                               

Z poważaniem 

Olgierd Podgórski 

Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 

 
/-podpisano cyfrowo/ 

 

 


