Informacje dotyczące wszystkich potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych i oświatowych w
Gminie Mosina (szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki). Rok szkolny 2020/2021
Lp.

Nazwa placówki

1

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie

2

Przedszkole nr 3
Integracyjne

3

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

4

Publiczne
Przedszkole
„Akademia
Odkrywców” w
Krośnie

Data
komunikatu

09.10.2020

20.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

Zakażony

nauczyciel

uczeń

nauczyciel

nauczyciel

Data zakończenia
kwarantanny/nadzoru
epidemiologicznego

Uwagi i podjęte decyzje

15.10.2020 r.

Z dniem 9 października 2020 r. dzieci z klas, z którymi nauczyciel miał lekcje i kontakt w poniedziałek (05.10.2020)
wraz z rodzinami, decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, poddani zostaną kwarantannie.
Klasy od IV do VII do 15 października przechodzą na nauczanie zdalne. Pozostali uczniowie będą odbywali lekcje
zgodnie z planem na terenie szkoły.

30.10.2020

Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych wszystkie dzieci z grupy przedszkolnej, w której przebywało dziecko z
dodatnim wynikiem testu, a także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące, poddani zostają kwarantannie. Na
kwarantannie do 30 października 2020 r. będą przebywali również opiekunowie zajmujący się dzieckiem w
przedszkolu.
Pomieszczenia Przedszkola nr 3 Integracyjnego są obecnie w trakcie zarządzonej w trybie pilnym dezynfekcji, którą
prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosinku oraz dwoje nauczycieli tej szkoły miało kontakt z osobą ze stwierdzonym
kwarantanną objęci tylko
zakażeniem SARS-CoV-2. Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Pani Dyrektor i dwoje
nauczyciele do dnia
nauczycieli zostali objęci kwarantanną do dnia 26 października br. Zgodnie z przekazaną informacją, powyższa
26.10.2020
sytuacja nie ma wpływu na pracę szkoły, zajęcia odbywać się będą normalnie.

26.10.2020

U jednego z pracowników tej placówki został stwierdzony przypadek Covid-19. W związku z powyższym decyzją PSSE
osoba ta została skierowana na kwarantannę. Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych wszystkie dzieci z grupy
przedszkolnej, które miały kontakt z zakażonym nauczycielem, a także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące,
poddani zostają kwarantannie do dnia 26 października br. 23 października całe przedszkole będzie zamknięte, a
wszystkie pomieszczenia zostaną poddane dezynfekcji i ozonowaniu. Dzieci, które nie zostały objęte kwarantanną
od poniedziałku 26 października br. wracają do przedszkola.

5

6

Zespół Szkół w
Krośnie

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Mosinie

7

Szkoła Podstawowa
w Pecnej

8

Przedszkole
Niepubliczne Janka
Wędrowniczka w
Mosinie

24.10.2020

24.10.2020

26.10.2020 r.

28.10.2020 r.

uczeń oraz
nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

30.10.2020

Jeden z uczniów edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół w Krośnie ma pozytywny wynik potwierdzający zakażenie
SARS-CoV-2.Oznacza to, że wszyscy uczniowie oraz nauczyciel tej klasy znajdują się na kwarantannie obowiązującej
od dnia 24.10.2020r. do 30.10.2020r. włącznie. W związku z tym zajęcia do dnia 30 października br. będą się
odbywały w formie zdalnej. Informuję także, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz.
1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.
W uzupełnieniu informacji z dnia 24.10.2020 r. przekazujemy, że jeden z uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz
jeden z nauczycieli klas VI-VIII Zespołu Szkół w Krośnie mają pozytywny wynik potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2.
Oznacza to, że wszyscy uczniowie oraz nauczyciel klasy edukacji wczesnoszkolnej znajdują się na kwarantannie
obowiązującej od dnia 24.10.2020r. do 30.10.2020r. włącznie. W związku z tym zajęcia do dnia 30 października br.
będą się odbywały w formie zdalnej.

26.10.2020 r.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie jedna z pań wychowawczyń edukacji wczesnoszkolnej, ma pozytywny wynik
testu na COVID-19. Po uruchomieniu procedury związanej z powiadomieniem PSSE w Poznaniu i ustaleniu, że dzieci
z tej klasy miały ostatni kontakt z wychowawczynią w piątek 16.10.2020 r., czas kwarantanny upływa dla tych osób
26.10.2020 r. W związku z powyższym, we wtorek 27.10.2020r. dzieci wracają do szkoły i będą miały zajęcia z
nauczycielem zastępującym wychowawcę. Uczniowie z VI-VIII, którzy mieli lekcje z nauczycielem u którego
stwierdzono zakażenie, zostali objęci nadzorem epidemiologicznym (uczniowie od poniedziałku mają nauczanie
zdalne). Rodzice uczniów, których dotyczy kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny otrzymują takie informacje
bezpośrednio od dyrektora szkoły.

31.10.2020 r.

Jeden z nauczycieli uczący w klasach IV, VII i VIII ma pozytywny wynik potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2.
Oznacza to, że uczniowie z klas IVA, IVB, VIIA, VIIB i VIII zgodnie z zaleceniem Sanepidu zostali objęci nadzorem
epidemiologicznym do dnia 31 października br. Zajęcia dydaktyczne w tych klasach odbywać się będą zgodnie z
planem w formie zdalnej. Uczniowie w tym okresie nie mogą wychodzić z domu (np. uczestniczyć w zajęciach
pozalekcyjnych, wydarzeniach kulturalnych, religijnych, kontaktach towarzyskich, itd.)
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz. 1871) domownicy nie są objęci
kwarantanną.

06.11.2020 r.

Badania potwierdziły zakażenie u 2 pracowników przedszkola. Grupa "Maluchów” została poddana nadzorowi
epidemiologicznemu (samoizolacji) na podstawie decyzji dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym, do dnia 06.11.2020 r..Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz.
1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.

9

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Mosinie

28.10.2020 r.

nauczyciel

30.10.2020 r.

Z powodu braku możliwości skontaktowania się z PSSE - decyzja dyrektora szkoły uzgodniona z organem
prowadzącym, dotycząca samoizolacji dzieci, które miały kontach z chorym nauczycielem. Do dnia 30.10.2020 r.
dzieci powinny pozostać w domu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz.
1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.

10

Szkoła Podstawowa
"Pod Lipami" w
Krosinku

28.10.2020 r.

nauczyciel

30.10.2020 r.

Z powodu braku możliwości skontaktowania się z PSSE - decyzja dyrektora szkoły uzgodniona z organem
prowadzącym, dotycząca samoizolacji dzieci, które miały kontach z chorym nauczycielem. Do dnia 30.10.2020 r.
dzieci powinny pozostać w domu. Sekretariat szkoły będzie nieczynny dla rodziców do 30.10.2020 r. Wskazane przez
dyrekcję pomieszczenia w SP w Krosinku właśnie zostają poddane dezynfekcji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz. 1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.

11

Szkoła Podstawowa
w Pecnej

28.10.2020 r.

nauczyciel

30.10.2020 r.

Nauczyciel nie miał bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

12

Szkoła Podstawowa
im. Adama
Wodziczki w
Rogalinku

28.10.2020 r.

nauczyciel

30.10.2020 r.

Z powodu braku możliwości skontaktowania się z PSSE - decyzja dyrektora szkoły uzgodniona z organem
prowadzącym, dotycząca samoizolacji dzieci, które miały kontach z chorym nauczycielem. Do dnia 30.10.2020 r.
dzieci powinny pozostać w domu.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz. 1871) domownicy
nie są objęci kwarantanną.

13

Szkoła Podstawowa
w Pecnej

29.10.2020 r.

nauczyciel

07.11.2020 r.

Nauczyciel nie miał bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

14

Szkoła Podstawowa
w Rogalinku

30.10.2020 r.

nauczyciel

02.11.2020 r.

W związku z pozytywnym wynikiem nauczyciela, uczniowie klas I, VII i VIII zostają poddani nadzorowi
epidemiologicznemu do dnia 2.11.2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10. 2020 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów ..... (DZ.U. 2020 r., poz.
1871) domownicy nie są objęci kwarantanną.

15

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie

30.10.2020 r.

nauczyciel

06.11.2020 r.

Nauczyciel nie miał bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

16

Zespół Szkół w
Krośnie

1.11.2020 r.

nauczyciel

10.11.2020 r.

Nauczyciel nie miał bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 2 pracowników w związku z kontaktem z nauczycielem
przebywa na kwarantannie.

17

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

2.11.2020 r.

nauczyciel

6.11.2020 r.

Potwierdzono zakażenie u nauczyciela. Zgodnie z decyzją służb sanitarnych uczniowie "0" oraz częśc dzieci ze
świetlicy została poddana kwarantannie. Rodzice dzieci zostali ponformowanie przez szkołę.

18

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w
Daszewicach

3.11.2020 r.

nauczyciel

9.11.2020 r.

1 nauczyciel, klasa I edukacji wczesnoszkolnej przechodzi na nauczanie zdalne, uczniowie są na kwarantannie do
09.11.2020 r.

19

Niepubliczne
Przedszkole
„Calineczka” w
Krośnie

3.11.2020 r.

nauczyciel

6.11.2020 r.

20

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie

3.11.2020 r.

pracownicy

do czasu wyleczenia

21

Niepubliczne
Przedszkole
„Kasztanowe Ludki”
w Daszewicach

4.11.2020 r.

nauczycuele

13.11.2020 r.

22

Zespół Szkół w
Krośnie

4.11.2020 r.

nauczyciel

09.11.2020

Poztywny wynik badania u nauczyciela. Dzieci poddane kwarantannie do dnia 9.11.2020

23

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

5.11.2020 r.

uczeń

09.11.2020

Poztywny wynik badania u ucznia klasy "0". Dzieci z tej klasy poddane zostały kwarantannie do dnia 9.11.2021

24

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

6.11.2020 r.

nauczyciel

13.11.2020

Pozytywny test u nauczyciela klasy 3b. Na klasę zosał nałożony nadzór epidemiologiczny do dnia 13.11.2020

6.11.2020 r.

nauczyciel

14.11.2020

Pozytywny test u nauczyciela, nauczyciel nie miał kontaktu z dziećmi i wspólpracowniakami. Nauczyciel pozostaje w
izolacji domowej dla dnia 14.11.2020r.

9.11.2020 r.

nauczyciel

do czasu wyleczenia

Pozytywny test u nauczyciela, nauczyciel nie miał kontaktu z dziećmi i wspólpracowniakami.

podejrzenie o zakżeniu 2 pracowników. Ze wzlędu na to Dyrektor podjął decyzję o nauczaniu zdalnym( w dniach 913 listopada) do czasu otrzymania wyników testów.

25
26

Przedszkole nr 4 w
Mosinie
Przedszkole
Happy House w
Czapurach

27

Zespół Wychowania
Przedszkolnego Na
bosaka

9.11.2020 r.

nauczyciel

do czasu otrzymania
wyników

28

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

12.11.2020 r.

nauczyciel

19.11.2020

29

Przedszkole w
Wiórku

13.11.2020 r.

nauczyciel

20.11.2020

13.11.2020 r.

nauczyciel

20.11.2020

13.11.2020 r.

nauczyciel

20.11.2020

30
31

Przedszkole nr 2
"Wesołe Skrzaty" w
Mosinie
Przedszkole nr 3
Integracyjne

1 nauczyciel, 1 grupa dzieci jest na kwarantannie do 06.11.2020

Zakażonych jest 9 pracowników obsługi. Nie mieli oni kontaktu z dziećmi.

U 4 nauczycieli przedszkola potwierdzono zakażenie koronawirusem. W związku z tym podjęto decyzję o
zamknięciu przedszkola w trybie stacjonarnym. Obecnnie placówka funkcjonuje w nauczaniu zdalnym.

Pozytywny test u nauczyciela pracjącego w świetlicy. Nałożona kwarantanna na 4 dzieci z klasy Oa do dnia
19.11.2020 r.
Pracownik administracji w Przedszkolach w Wiórku i Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie (jedna i ta sama
osoba) ma dodatni wynik testu. Nie miał kontaktu z dziećmi i współpracownikami i przebywa na izolacji domowej do
20.11.
Pracownik administracji w Przedszkolach w Wiórku i Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie (jedna i ta sama
osoba) ma dodatni wynik testu. Nie miał kontaktu z dziećmi i współpracownikami i przebywa na izolacji domowej do
20.11.
do 20 listopada nałożona kwarantanna na 2 pomoce, 2 nauczycieli oraz 1 1dzieci z 1 grupy.

32

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

Potwierdzone zakażenie u ucznia klasy "O". Klasa oraz dzieci ze świetlicy z którymi uczeń miał kontakt zostali objęci
kwarantanną do dnia 22 listopada 2020 r.

15.11.2020 r.

uczeń

22.11.2020

16.11.2020 r.

nauczyciel

23.11.2020

17.11.2020 r.

pomoc
nauczyciela

23.11.2020

18.11.2020 r.

przyjmujący
dzieci

23.11.2020

19.11.2020 r.

nauczyciel

23.11.2020

Kolejny nauczyciel z potwierdzonym testem. Kwarantanna dla dzieci i pomocy nauczyciela do 23.11.2020 r. Na
kwarantannie grupa Biedronek (8 dzieci)

3.12.2020 r.

2 nauczycieli

13.12.2020

w nauczycieli z dodatnim wynikiem testu. Brak kontaktu z uczniami. Nałożona kwarantanna do 13.12.2020 r.

15.12.2020 r.

nauczyciel

19.12.2020

17.12.2020 r.

nauczyciel

23.12.2020

19.12.2020 r.

dziecko

21.12.2020

13.01.2021 r.

nauczyciel

22.01.2021

Potwierdzony Covid -19 u nauczyciela. Na kwarantannie do 22.01 przebywa grupa Maluchów. Przedszkole zostanie
poddane dezynfekcji.

42

Szkoła Podstawowa
im. Arkadego
Fiedlera w
Czapurach

26.01.2021 r.

nauczyciel

03.02.2021

Potwierdzny z potwierdzonym przypadkiem COVID-19l jest na izolacji, dzieci które miały z nim kontakt w świetlicy
na kwarantannie do 03.02.2021 r.

43

Przedszkole w
Wiórku

27.01.2021

dziecko

01.02.2021

Potwierdzony wynik pozytywny COVID-19 u jednego dziecka. Jedna grupa (16 dzieci) wraz z opiekunami (1
nauczyciel, 1 pomoc nauczyciela) jest na kwarantannie do 01/02/2021 r. 28.01 p-le będzie ozonowane.

44

Przedszkole w
Wiórku

01.02.2021

pracownik

05.02.2021

W Przedszkolu w Wiórku u pracownika obsługi stwierdzono dodatni wynik COVID-19. Na kwarantannie do 05.02.
jest najmłodsza grupa dzieci (3-latki, 21 dzieci), 2 nauczycieli i pomoc nauczyciela. Przedszkole było ozonowane w
ubiegłym tygodniu

45

Zespół Szkół w
Krośnie

04.02.2021

nauczyciel

08.02.2021

Potwierdzony 1 przypadek zacorowania u nauczyciela. 11 uczniów na kwarantannie do dnia 8. lutego.

33
34

35

36
37
38
39
40
41

Przedszkole z
Wiórka
Przedszkole nr 4 w
Mosinie
Przedszkole i żłobek
w Czapurach
Przedszkole nr 3
Integracyjne
Zespół Szkół w
Krośnie
Przedszkole nr 3
Integracyjne
Przedszkole w
Krośnie
Przedszkole w
Wiórku
Przedszkole nr 2
"Wesołe Skrzaty" w
Mosinie

Potwierdzone zakażenie u nauczycielki z Przedszkola w Wórku. Zakończenie izolacji nastąpi 23.11.2020 r. Nie było
kontaktu z dziećmi.
Potwierdzone zakażenie u pomocy nauczyciela. W związku z zakażeniem grupa maluchów została poddana
kwarantanie do dnia 23.11.2020.
Z powodu zakażenia u pani przyjmującej dzieci do przedszkola i żłobka budynek przy ul. Żurawinowej 2 w Czapurach
jest nieczynny. Żłobek i przedszkole(Familijne Skrzaty i Happy House) znajdujące się w tym budynku będą nieczynne
od 17.11.2020 do 23.11.2020r.

Potwierdzony Covid -19 u nauczycielki. W związku z tym na kwarantannie przebywa 2 dzieci oraz jeszcze 1
nauczyciel.
Potwierdzony Covid -19 u nauczyciela. Po rozmowie z SANEPID-em zajęcia w frupie starszaków są zawieszone od 18
do 23 grudnia. Dzieci mają nadzór do 25 grudnia. Nie są na kwarantannie ponieważ nauczyciel cały czas przebywał w
masce.
Potwierdzony Covid -19 u dziecka. Na kwarantannie do 21.12 jedna grupa Wiewiórki i 2 nauczycielkii + 1 pomoc
nauczyciela. Przedszkole poddane dezynfekcji.

46

Szkoła Podstawowa
im. Arkadego
Fiedlera w
Czapurach

08.02.2021

nauczyciel

do czasu wyleczenia

47

Przedszkole w
Wiórku

10.02.2021

dziecko

15.02.2021

Z uwagi na pozytywny wynik testu u kolejnego dziecka w Przedszkolu w Wiórku na kwarantannie do 15.02.2021 jest
16 dzieci, 1 nauczyciel i 1 pomoc nauczyciela. Przedszkole zostało wczoraj zdezynfekowane

48

Przedszkole w
Wiórku

03.03.2021

nauczyciel

08.03.2021

W wyniku pozytywnego testu u jednego pracownika Przedszkola w Wiórku na kwarantannie od 3.03 do 8.03
skierowane zostało 16 dzieci i 2 nauczycieli z gr. Wiewiórki 4-5 latki.

49

Przedszkole w
Krośnie

10.03.2021

pracownicy

15.03.2021

W związku z pozytywnmi wyniakami 4 pracowników zostały zawieszona zajęcia w Przedszkolu. Dzieci i nauczyciele
którzy mieli z chorymi kontakt są na kwarantannie. Przedszkole zostanie dziś zdezynfekowane przez OSP.

50

Prywatne
Przedszkole „Na
Bosaka” z
Dymaczewa Starego

10.03.2021

pracownik

zgodnie z decyzją Sanepidu

Od 8-12 marca zostały oficjalnie zawieszone zajęcia przez sanepid w przedszkolu, ponieważ jedna z nauczycielek ma
potwierdzone zarażeniem.

51

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Mosinie

11.03.2021

uczeń

17.03.2021

Zakażony uczeń kl. I w SP 1 w Mosinie. Klasa wraz z nauczycielem jest na samoizolacji (czekamy na decyzję sanepidu)
i od 12.03. do 17.03. mają nauczanie zdalne.

52

Szkoła Podsawowa
w Daszewicach

12.03.2021

uczeń

12.03.2021

Na nauczanie zdalne do 12.03. zostali skierowani uczniowie kl. II i 1 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Daszewicach

53

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie

12.03.2021

uczeń

19.03.2021

54

Przedszkole w
Krośnie

15.03.2021

dziecko

18.03.2021

potwierdzony wynik u dziecka w grupie średniaków w Przedszkolu w Krośnie. Dzieci i nauczyciele pozostają na
izolacji domowej do 18.03.

55

Szkoła Podstawowa
w Czapurach

15.03.2021

uczeń

19.03.2021

dodatni wynik stwierdzono u jednego ucznia kl. II – uczniowie i nauczyciele po decyzji sanepidu mają kwarantannę
do 19.03. Zajęcia zdalne uczniów mają trwać do 21.03.2021 r.

56

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie

17.03.2021

uczeń

22.03.2021

17.03.2021 r. do 22.03.2021 r. dzieci z klasy 2 b przebywają na kwarantannie - nauka zdalna

57

Przedszkole nr 3
Integracyjne

18.03.2021

uczeń

19.03.2021

Dziecko ostatni raz było w Przedszkolu 11 marca. Zajęcia dla tej grupy zostały zatem zawieszone do 19 marca 2021 r.

58

Szkoła Podstawowa
w Krosinku

22.03.2021

uczeń

28.03.2021

Uczeń kl. 2B z pozytywnym wynikiem testu. Decyzją Sanepidu cała klasa wraz z 2 nauczycieli poddana kwarantannie
do 28.03. W związaku z obostrzeniami nauka odbywa się zdalnie

W szkole w Czapurac z pozytywnym wynikiem 1 nauczyciel. Nie ma dzieci na kwarantannie bo lekcje prowadził
online.

15.03.2021 r. do 19.03.2021 r. dzieci z klasy 1 c przebywają na kwarantannie - nauka zdalna

W poniedziałek 22.3.2021r. do Sanepidu w Poznaniu zgłoszeni zostali uczniowie klasy 2a - 17 dzieci oraz jedna
nauczycielka, ponieważ wszyscy mieli kontakt z nauczycielem, który ma dodatni wynik badania na COVID-19.
zgodnie z decyzją Sanepidu Oprócz tego na izolacji od 22.3 przebywają dwie osoby z administracji, mają dodatni wynik badania na COVID-19,
trzecia przebywa od 23.3 na kwarantannie- miała z tymi osobami kontakt.

59

Szkoła Podstawowa
w Czapurach

22.03.2021

nauczyciel

60

Przedszkole w
Wiórku

24.03.2021

uczeń

25.03.2021

61

Przedszkole nr 3
Integracyjne

14.04.2021 r.

nauczyciel

17.04.2021 r.

62

Przedszkole nr 3
Integracyjne

28.04.2021 r.

dziecko

03.05.2021 r.

Zgłoszenie dotyczy grupy 5-cio latków w Przedszkolu w Wiórku. Chore dziecko. Grupa wraz z nauczycielem jest w
nadzorze epidemiologicznym do jutra (25.03.2021). Pomieszczenia p-la zostaną zdezynfekowane/ozonowane.
Dodatni wynik nauczyciela. Do 17 kwietnia 4 dzieci oraz 1 nauczyciel i 1 pomoc nauczyciela na kwarantannie.
Przedszkole zostanie zdezynfekowane.
Dodatni wynik u dziecka w grupie najmłodszej. 15 dzieci oraz 3 opiekunów na karantannie do 3 maja. Przeszkole
zostanie zdezynfekowane.

.

