
 

                    

                                                          
                                                                                                                                          Gryfice, dnia  11.12.2021r. 
EP.9011.5.421.2021 
 

Dot.: zgłoszenia  
ZG003846605 
                                
 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
           w Trzygłowie 

 Trzygłów 24 
 72-300 Gryfice 

 
 

Mając na uwadze aktualną niekorzystną sytuację epidemiologiczną wywołaną zakażeniami  
SARS-CoV-2 a także znaczną liczbę ognisk zakażeo w placówkach oświatowo-wychowawczych w celu 
niezwłocznego podjęcia działao przeciwepidemicznych w  związku z potwierdzonym przypadkiem 
zakażenia na terenie Paostwa placówki Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach zwraca 
się z prośbą o przekazanie poniższej informacji rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów, którzy mieli 
kontakt z osobą zakażoną a także odpowiednio poinformowanie narażonych pracowników placówki.   

 
Informacja dla rodziców/opiekunów/ uczniów pełnoletnich 

 
Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach działając na podstawie: 
 

 art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób 
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeo, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), 

 

 wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez pracownika tutejszego organu  
z osobą która uległa zakażeniu SARS-CoV-2 oraz rozmowy z przedstawicielem placówki  
i uzgodnionej w ich następstwie wyniku listy osób narażonych na zakażenie przez 
bezpośredni kontakt z zakażoną osobą, który miał miejsce ostatni raz w dniu 06.12.2021r, 
07.12.2021r., 08.12.2021r., 09.12.2021r.  

 
informuje, że na 32 dzieci Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Trzygłów 24, 72-320 Gryfice nałożona 
została kwarantanna, która obowiązuje od następnego dnia po dniu narażenia, tj. od 07.12.2021r., 
08.12.2021r., 09.12.2021r. i 10.12.2021r. do dnia włącznie 
- 16.12.2021r. (w przypadku 2 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 06.12.2021r.)  
- 17.12.2021r. (w przypadku 17 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 07.12.2021r.) 
- 18.12.2021r. (w przypadku 2 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 08.12.2021r.)  
- 19.12.2021r. (w przypadku 2 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 09.12.2021r.)  
 
 

Formalnie kwarantanna rozpoczyna się w dniu 11.12.2021r. (tj. z chwilą uzyskania przez tutejszą stację 
sanitarno-epidemiologiczną informacji o osobie zakażonej) i trwa do ww. terminów. 
 
 

Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Gryficach  

ul. Nowy Świat 6  
72 – 300 Gryfice  
tel./fax. 91 38 78 319, 91 38 78 320  
 

e – mail: psse.gryfice@pis.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-gryfice 
 

mailto:psse.gryfice@pis.gov.pl
http://pssegryfice.pis.gov.pl/


 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. przypadku objęcia przez organy inspekcji 
sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 
informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie 
wydaje się. 
 

Jednocześnie informuję, że kwarantanna nie dotyczy:  

 osób w pełni zaszczepionych,  

 osób, które zakooczyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

 
Ponadto wskazuje, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka 
rodzice/opiekunowie winni niezwłocznie skontaktowad się z lekarzem.  
 
W przypadku wątpliwości lub pytao możliwy kontakt za pośrednictwem infolinii 222 500 115  lub 
https://gov.pl 
 
Równocześnie proszę o informację zwrotną, czy wszystkie osoby zostały powiadomione o zaistniałej 
sytuacji. 

 
Licząc na Paostwa odpowiedzialnośd żywię nadzieję, że wspólnie podjęte działania przyczynią 

się do poprawy bezpieczeostwa zdrowotnego w naszym województwie.  
 

 
                
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Otrzymują: 
 

1. Adresat  (wersja elektroniczna  sz.sz_xl@wp.pl) 
2. A/a  

 
Do wiadomości: 
 

1. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m 
 
„Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Nowy Świat 6,  
72-300 Gryfice. Każda osoba przesyłając wiadomośd zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo do dostępu do tych 
danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną 
sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi”. 

 
 
Wysłano dnia 11.12.2021r. 

https://gov.pl/


 

                    

                                                          
                                                                                                                                          Gryfice, dnia  11.12.2021r. 
EP.9011.5.420.2021 
 

Dot.: zgłoszenia  
ZG003843015 
ZG003843668                                 
 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
           w Trzygłowie 

 Trzygłów 24 
 72-300 Gryfice 

 
 

Mając na uwadze aktualną niekorzystną sytuację epidemiologiczną wywołaną zakażeniami  
SARS-CoV-2 a także znaczną liczbę ognisk zakażeo w placówkach oświatowo-wychowawczych w celu 
niezwłocznego podjęcia działao przeciwepidemicznych w  związku z potwierdzonym przypadkiem 
zakażenia na terenie Paostwa placówki Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach zwraca 
się z prośbą o przekazanie poniższej informacji rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów, którzy mieli 
kontakt z osobą zakażoną a także odpowiednio poinformowanie narażonych pracowników placówki.   

 
Informacja dla rodziców/opiekunów/ uczniów pełnoletnich 

 
Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach działając na podstawie: 
 

 art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób 
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeo, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r., poz. 861 z późn. zm.), 

 

 wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez pracownika tutejszego organu  
z osobą która uległa zakażeniu SARS-CoV-2 oraz rozmowy z przedstawicielem placówki  
i uzgodnionej w ich następstwie wyniku listy osób narażonych na zakażenie przez 
bezpośredni kontakt z zakażoną osobą, który miał miejsce ostatni raz w dniu 01.12.2021r, 
03.12.2021r., 07.12.2021r.  

 
informuje, że na 21 osób (zgłoszenie ZG003843015),  w tym 20 dzieci Szkoły Podstawowej  
w Trzygłowie, Trzygłów 24, 72-320 Gryfice nałożona została kwarantanna, która obowiązuje od 
następnego dnia po dniu narażenia, tj. od 02.12.2021r., 04.12.2021r. i 08.12.2021r. do dnia włącznie 
- 11.12.2021r. (w przypadku 2 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 01.12.2021r.)  
- 13.12.2021r. (w przypadku 17 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 03.12.2021r.) 
- 17.12.2021r. (w przypadku 2 dzieci, które ostatni kontakt z osobą zakażoną miały 07.12.2021r.)  
 
 

Formalnie kwarantanna rozpoczyna się w dniu 11.12.2021r. (tj. z chwilą uzyskania przez tutejszą stację 
sanitarno-epidemiologiczną informacji o osobie zakażonej) i trwa do ww. terminów. 
 
 
 

Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Gryficach  

ul. Nowy Świat 6  
72 – 300 Gryfice  
tel./fax. 91 38 78 319, 91 38 78 320  
 

e – mail: psse.gryfice@pis.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-gryfice 
 

mailto:psse.gryfice@pis.gov.pl
http://pssegryfice.pis.gov.pl/


 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. przypadku objęcia przez organy inspekcji 
sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 
informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie 
wydaje się. 
 

Jednocześnie informuję, że kwarantanna nie dotyczy:  

 osób w pełni zaszczepionych, w tym ze zgłoszenia Nr ZG003843668 

 osób, które zakooczyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

 
Ponadto wskazuje, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka 
rodzice/opiekunowie winni niezwłocznie skontaktowad się z lekarzem.  
 
W przypadku wątpliwości lub pytao możliwy kontakt za pośrednictwem infolinii 222 500 115  lub 
https://gov.pl 
 
Równocześnie proszę o informację zwrotną, czy wszystkie osoby zostały powiadomione o zaistniałej 
sytuacji. 

 
Licząc na Paostwa odpowiedzialnośd żywię nadzieję, że wspólnie podjęte działania przyczynią 

się do poprawy bezpieczeostwa zdrowotnego w naszym województwie.  
 

 
                
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Otrzymują: 
 

1. Adresat  (wersja elektroniczna  sz.sz_xl@wp.pl) 
2. A/a  

 
Do wiadomości: 
 

1. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m 
 
„Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Nowy Świat 6,  
72-300 Gryfice. Każda osoba przesyłając wiadomośd zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo do dostępu do tych 
danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną 
sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi”. 

 
 
Wysłano dnia 11.12.2021r. 

https://gov.pl/

