Komunikat Burmistrza Gminy Mosina
W zwi?zku z wczorajsz? decyzj? Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu dzia?alno?ci
edukacyjnej, wychowawczej i opieku?czej w przedszkolach i szko?ach podstawowych
przekazujemy informacj? uzyskan? z Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych.
Rodzice maj? prawo do zasi?ku opieku?czego z powodu konieczno?ci sprawowania opieki nad
dzieckiem, je?eli powiatowy inspektor sanitarny lub pa?stwowy graniczny inspektor sanitarny
wyda? decyzj? o konieczno?ci izolacji lub kwarantanny dziecka.
Konieczno?? izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka.
Oznacza bowiem niemo?no?? wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w zwi?zku z
konieczno?ci? zapewnienia mu opieki.
Prawo do zasi?ku opieku?czego przys?uguje równie? w sytuacji konieczno?ci
sprawowania opieki nad dzieckiem do uko?czenia ósmego roku ?ycia w przypadku
nieprzewidzianego zamkni?cia ??obka, klubu dzieci?cego, przedszkola lub szko?y.
Po wej?ciu w ?ycie ustawy dotycz?cej szczególnych rozwi?za? zwi?zanych z koronawirusem,
rodzicom dzieci do ósmego roku ?ycia, przys?uguje dodatkowy zasi?ek opieku?czy za okres nie
d?u?szy ni? 14 dni, je?eli w zwi?zku ze zwalczaniem zaka?enia wirusem i rozprzestrzeniania si?
choroby zaka?nej u ludzi, wywo?anej tym wirusem, nast?pi zamkni?cie ??obka, klubu
dzieci?cego, przedszkola lub szko?y.
Dodatkowy zasi?ek opieku?czy nie wlicza si? do limitu 60 dni pobierania zasi?ku opieku?czego w
roku kalendarzowym. Dodatkowy zasi?ek przys?uguje ??cznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14
dni, niezale?nie od liczby dzieci wymagaj?cych opieki, w zwi?zku z zamkni?ciem placówki z
powodu wirusa.
Druki do pobrania:
Z-15A - wniosek o zasi?ek opieku?czy z powodu sprawowania opieki na dzieckiem
ZAS-36 - o?wiadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
Dzia?alno?? jednostek
Od dnia 11 marca do 29 marca 2020 r. zawieszam dzia?alno?? Mosi?skiego O?rodka Kultury, O?rodka
Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosi?skiej Biblioteki Publicznej i Galerii Sztuki w Mosinie. Dotyczy to
wszystkich form organizowanych przez te jednostki, czyli np. wystawy, spotkania, festiwale, koncerty,
zawody, warsztaty, zaj?cia sportowe organizowane przez OSiR i organizacje pozarz?dowe, firmy i inne
podmioty zewn?trzne. Zawieszeniu z korzystania podlegaj? tak?e wszystkie obiekty administrowane przez
te jednostki.
Jednostki prowadz? dzia?alno?? administracyjn? bez zmian, jednak prosz? o ograniczenie wizyt do
niezb?dnego minimum i kontakt za po?rednictwem telefonu lub e-maila.
Mosiński Ośrodek Kultury - kultura.gmina.pl
Mosińska Biblioteka Publiczna wraz z filiami - bibliotekamosina.pl
Galeria Sztuki w Mosinie - galeriamosina.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie - osirmosina.pl

Szanowni Mieszka?cy!
W zwi?zku z zawieszeniem dzia?alno?ci wszystkich jednostek o?wiatowych w ca?ym kraju oraz wi???cym
si? z tym obowi?zkiem pozostawienia dzieci w domu oraz opiek? nad nimi apeluj? o pozostanie rodziców i
dzieci w domu. Apel ten dotyczy równie? seniorów. Nie traktujmy tej przerwy w codziennych zaj?ciach jako
dodatkowych ferii. Minimalizujmy wyj?cia, aby zmniejszy? ryzyko przenoszenia si? patogenów oraz
przestrzegajmy zasad higieny.

