
KOMUNIKAT 

 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i 4 

ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi ( Dz. U. z 2021 r.poz.2069 z późn. zm.),  § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ( Dz.U.2020 poz. 325 z 

późn. zm.), § 7 ust.1 pkt. 4 i ust. 3  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 351 z późn. zm .), w związku z ustalonym 

kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2    

                                                                     

                                                                     nakazuje  

 

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 07.02.2022 r. w 

miejscu zamieszkania wszystkie dzieci z IV grupy przedszkolnej wraz osobami, które miały 

bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniu 31.01.2022 r. w Miejskim 

Przedszkolu Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Okrzei 6. 

 

      Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga 

hospitalizacji  albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu postanowi inaczej.  

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu zobowiązuje dyrektora placówki do 

wprowadzenia do Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej następujących danych 

osób objętych kwarantanną: imię, nazwisko, PESEL, adres przebywania na kwarantannie, 

numer telefonu opiekuna prawnego. 

      Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, iż zgodnie 

z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustalenia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 861 z późn. zm.), obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, 

która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej 

przeciwko COVID-19. Przy czym osobą zaszczepioną jest osoba, której podano wszystkie 

dawki, które są przewidziane dla danego rodzaju szczepionki  i od podania ostatniej dawki 

upłynęło co najmniej 14 dni. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do osób poniżej 18 

roku życia.  

  

 

  Barbara Wieteska  

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu. 

 

 


