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W związku z pojawiającymi się zapytaniami kierowników placówek pobytu dziennego 

(dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii 

zajęciowej) związanymi z aktualną sytuacją epidemiczną, uprzejmie informuję, że w razie 

szczególnej potrzeby, związanej ze wzrostem zakażeń lub sytuacją w placówce, kierownicy 

ww. jednostek w porozumieniu z organem prowadzącym/zlecającym prowadzenie placówki, 

oraz właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, mogą 

zdecydować aby działalność placówki odbywała się w następujących formach:  

- spotkań w formie indywidualnej, zgodnie z potrzebami uczestników, tj. 1 pracownik  

z 1 uczestnikiem (na wyłączność), z wyłączeniem kontaktu z innymi uczestnikami  

i pracownikami; 

– zajęć grupowych w formie rotacyjnej, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego 

podziału na grupy, które odbywałyby zajęcia w innych dniach lub godzinach, bez styczności 

grup pracowników i uczestników ze sobą; 

– zajęć grupowych w formie hybrydowej, (np. tydzień zajęcia stacjonarnie w ośrodku, tydzień 

zdalnie) w podziale na dwa zespoły, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego 

podziału na grupy, bez styczności grup pracowników i uczestników ze sobą; 

- zajęć wyłącznie w formie zdalnej, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

porozumiewania się na odległość.  

Ustalenie sposobu świadczenia usług dla poszczególnych uczestników dokonywane jest, 

przez kierownika placówki, który powinien brać pod uwagę w szczególności: 
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potrzeby zgłaszane przez uczestników i ich rodziny, 

możliwość bezpiecznego udziału poszczególnych uczestników w zajęciach,  

stacjonarnych a w szczególności ich zdolność do przestrzegania reguł sanitarnych, oraz 

ewentualne związane z tym ryzyko, 

możliwość udziału poszczególnych uczestników w zajęciach prowadzonych                                 

z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość, 

zasadę równego, o ile to jest możliwie, traktowania uczestników, z uwzględnieniem 

indywidualnej sytuacji każdego uczestnika. 

 

Ponadto informuję, iż w sytuacjach szczególnych, kiedy stwierdzono brak możliwości 

prowadzenia zajęć w żadnej z powyższych form (np. z uwagi na brak kadry realizującej 

zadanie) istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego,          

po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, o czasowe zawieszenie działania placówki (np. na czas trwania izolacji 

pracowników lub uczestników). 

Powyższe powinno być poprzedzone faktyczną analizą sytuacji pod kątem możliwości 

świadczenia usług uczestnikom w jednej z wyżej opisanych form. 

Pragnę także przypomnieć, iż w dalszym ciągu obowiązują rekomendacje oraz procedury 

dotyczące przestrzegania reguł sanitarnych i zachowania właściwego reżimu sanitarnego. 

Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszych informacji kierownikom wskazanych na wstępie 

placówek. 

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego  

Monika Donke-Cieślewicz 

        Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu  

 
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  

weryfikowanym przy pomocy ważnego  
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