Kraków, 29 marca 2021 r.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Znak sprawy:
WP-IV.991.6.18.2021
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast Krakowa,
Nowego Sącza, Tarnowa,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie, Wójtowie Miast
i Gmin
województwa małopolskiego
wszyscy
Dotyczy: podmiotów pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego
Informuję, iż do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło pismo Pana
Olgierda Podgórskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej, z prośbą o przekazanie Państwu poniższych informacji:
W związku aktualną sytuacją w kraju spowodowaną epidemią COVID-19, uprzejmie proszę
o przypomnienie podmiotom pieczy zastępczej [na terenie Państwa powiatu] o konieczności
stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym również opracowanych wcześniej przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i zaakceptowanych przez Główny Inspektorat
Sanitarny Rekomendacji i instrukcji dla instytucji pieczy zastępczej dotyczących zapobiegania
zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 38c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.),
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza,
prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego są obowiązani do:
1)

utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce
sprawowania pieczy zastępczej:
a)

państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,

b)

wojewodą,

c)

organami jednostek samorządu terytorialnego oraz

d)

podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej;
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2)

informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach,
nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;

3)

monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania
odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512), placówki wsparcia
dziennego nie zostały wyłączone z funkcjonowania w trybie stacjonarnym.
W związku z powyższym, placówki te mogą nadal prowadzić działalność w dotychczasowej
formie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem wcześniejszych
instrukcji i zasad działania w czasie pandemii, opracowanych przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
Pragnę również przypomnieć, że 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.
Ponadto zalecam śledzenie na bieżąco aktualnych informacji i zaleceń epidemiologicznych
przekazywanych przez resort zdrowia i decyzji podejmowanych na poziomie lokalnym.
W przypadku dalszej
WP-IV.991.6.18.2021.
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Do wiadomości:
1. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie województwa małopolskiego
2. Ośrodki Pomocy Społecznej województwa małopolskiego
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