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Warszawa, 5 czerwca 2020 r. 

Pani/Pan 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

według rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał drugą 

aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą obostrzenia dla ww. instytucji. 

W przypadku żłobków i klubów dziecięcych w jednej sali mogą przebywać 3 grupy po 

ośmioro dzieci, przy czym zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom  

i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami. Minimalna przestrzeń do 

wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m
2
 na 1 dziecko  

i każdego opiekuna. 

Kolejną zmianą jest umożliwienie wyjścia z dziećmi poza teraz instytucji opieki,  

na pobliskie tereny rekreacyjne, jeśli instytucja opieki nie ma własnego ogrodu/placu zabaw.  

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się 

korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem 

detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.   

Złagodzono również wytyczne dotyczące angażowania w zajęcia opiekuńcze osób 

powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, w przypadku podejrzenia 

zakażenia w placówce – obecnie nie jest to bezwzględny zakaz, a zalecenie, by w miarę 

możliwości chronić te osoby. 

W załączeniu przekazuję ww. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 

2020 r. Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji oraz 

załączonego dokumentu gminom z Państwa terenu, aby mogły poinformować podlegające ich 

nadzorowi instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę o opublikowanie tej 

informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów. 

Dorota Gierej 

Zastępca Dyrektora 

Departamentu Polityki Rodzinnej 

 
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 
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