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Opinia  
Na podstawie art. 1 pkt 4, art. 10 ust 1 pkt 3, art. 12 ust 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 

567), w związku z par. 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1166 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 

Dyrektora Przedszkola w Kamionkach przy ul. Porannej Rosy 2, o wydanie opinii 

dotyczącej zawieszenia zajęć w całej placówce na czas oznaczony, tj. od dnia 19 

października 2020r. do dnia 23 października 2020r., ze względu na wystąpienie 

przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika placówki. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 

pozytywnie opiniuje zamiar Dyrektora  Przedszkola w Kamionkach przy ul. Porannej Rosy 

2 o zawieszeniu zajęć w całej placówce na czas oznaczony, tj. od dnia 19 października 

2020r. do dnia 23 października 2020r. 

 

Uzasadnienie 

Dyrektor Przedszkola w Kamionkach przy ul. Porannej Rosy 2, zwrócił się pisemnie w 

dniu 19.10.2020r. (data wpływu do PSSE 19.10.2020r.) do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej 

zawieszenia zajęć w całej placówce na czas oznaczony, tj. od dnia 19 października 2020r. 

do dnia 23 października 2020r.  z uwagi na wystąpienie przypadku zakażenia SARS-

CoV-2 u pracownika placówki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowił jak 

w sentencji. 
 

 
 

 

Otrzymują: 

 Przedszkole w Kamionkach, ul Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki zca.dyrektora@przedszkolekamionki.kornik.pl 

 aa.  

1z1 


		2020-12-08T11:37:19+0100




