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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni zwraca się z prośbą o niezwłoczne udostępnienie poniż-

szych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do klasy II D w I Akademickim Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni. 

W związku z pozyskaniem informacji o wykryciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u ucznia klasy II D, w 

I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, w dniu 2020-10-12 prze-

prowadzone zostało dochodzenie epidemiologiczne, w wyniku którego ustalono, że istnieje konieczność ob-

jęcia obowiązkiem kwarantanny wszystkich uczniów klasy II D, którzy w dniu 6 października 2020r. uczest-

niczyli w zajęciach szkolnych.  

Okres obowiązkowej kwarantanny trwa od dnia 2020-10-12 do dnia 2020-10-16. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze 

zm.), uzyskał od Dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w 

Gdyni dane niezbędne do wystawienia decyzji o obowiązkowej kwarantannie, w związku z czym: 

- do godziny 20:00 w dniu 2020-10-14, decyzje wysłane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

na adresy, które przedłożone zostały przez Dyrekcję Szkoły (dotyczy uczniów, którzy są mieszkańcami 

Gdyni); 

- uczniowie, którzy nie są mieszkańcami Gdyni otrzymają decyzję od Państwowego Powiatowego Inspek-

tora Sanitarnego właściwego dla miejsca zamieszkania; 

- jako opiekunowie prawni dzieci wskazane zostaną osoby, których dane przedłożone zostały Dyrekcji 

Szkoły przez Rodziców lub Opiekunów uczniów; 

- jako miejsce odbywania kwarantanny wskazany zostanie adres podany przez Rodziców lub Opiekunów 

Dyrekcji Szkoły, jako adres zamieszkania. 

PPIS w Gdyni prosi Rodziców i Opiekunów uczniów o sprawdzenie wiadomości w skrzynkach 

elektronicznych, które podane zostały Dyrekcji Szkoły. W przypadku braku wiadomości w skrzynce 

odbiorczej, proszę również o sprawdzenie folderu „SPAM”. 

W przypadku stwierdzenia nieścisłości w decyzji, lub jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt: 

- email: hig.dzieci@psse.gdynia.pl  (do nadesłanej wiadomości proszę dołączyć numer telefonu); 

- telefon: 58 620-18-38 wew. 302  (czynny do godziny 15:00).   

mailto:hig.dzieci@psse.gdynia.pl
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Ponadto PPIS w Gdyni informuje, że obowiązek kwarantanny dotyczy osób, których zobowiązuje do tego 

decyzja oraz wszystkich osób zamieszkujących pod tym samym adresem.  

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r., dostępne są pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r 

Zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 
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