
Kraków, 12 marca 2020 r.

                                       

                  31-156 Kraków, ul. Basztowa 22* tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
         Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,

 więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Znak sprawy:
WP-IV.990.9.2020 

Znak sprawy:
WP-IV.990.9.2020

Szanowni Państwo 
Prezydenci Miast Krakowa, 
Nowego Sącza, Tarnowa,
Starostowie Powiatów
województwa małopolskiego

Dotyczy: placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, 

zgodnie z dyspozycją Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

zwracam się do Państwa jako podmiotów prowadzących lub zlecających prowadzenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej o podjęcie 

następujących działań.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych zalecam:

- zakaz odwiedzin wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zakaz wyjazdów wychowanków do domów rodzinnych,

- rezygnację z uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno- sportowych poza terenem 

placówki, 

- odwołanie zaplanowanych imprez okolicznościowych, zaprzestanie organizowania 

wyjść, wycieczek.

Ponadto proszę o zobligowanie dyrektorów ww. jednostek do poinformowania rodzin, 

opiekunów prawnych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej o wprowadzonych 

ograniczeniach.

Ze względu na ograniczenie kontaktów osobistych proszę również o rozważenie 

możliwości zapewnienia kontaktowania się wychowanków z ich rodzinami i osobami bliskimi 

z uwzględnieniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków 

komunikacji elektronicznej.
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Informuję, że w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki wychowankom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych przez zatrudnioną w niej kadrę, ze względu na nadzwyczajną 

sytuację, dopuszczam możliwość sprawowania opieki przez osoby nieposiadające 

kwalifikacji określonych w art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Mając natomiast na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców domów pomocy społecznej, 

którzy z racji wieku, chorób przewlekłych, obniżonej odporności najbardziej narażeni są na 

rozwinięcie ciężkiej postaci choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 

w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 

25 marca 2020 r., zalecam:

- zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej, 

- zakaz wyjść na zewnątrz, poza spacerami do ogrodu

- odwołanie zaplanowanych imprez okolicznościowych, zaprzestanie organizowania wyjść, 

wycieczek.

Ponieważ ograniczenia mogą powodować gorsze samopoczucie mieszkańców Domów, 

proszę o udzielenie im adekwatnego do indywidualnych potrzeb wsparcia, zagwarantowanie 

kontaktu z psychologiem oraz rzetelne informowanie o zalecanych ograniczeniach. Ponadto 

proszę o zobligowanie dyrektorów domów pomocy społecznej do poinformowania rodzin, 

opiekunów prawnych mieszkańców domów pomocy społecznej o wprowadzonych zakazach.

Z up. Wojewody Małopolskiego

Jacek Kowalczyk
Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Adresaci
2. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
3. Wójtowie Gmin Borzęcin, Grybowa, Sękowej
4. Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej
5. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
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