WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

POLECENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19
Na podstawie art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)
polecam
wszystkim organom administracji rządowej działającym w województwie świętokrzyskim
i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom
prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
w województwie świętokrzyskim
w terminie od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku:
- zawieszenie zajęć w ośrodkach wsparcia dziennego, instytucjach dziennego pobytu, dla których
ww. podmioty są organami założycielskimi i prowadzącymi w rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej (Dz.U. 2019 r., poz. 1507 ze zmianami), ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2020
r., poz.176), ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1172 ze zmianami), ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 r., poz. 1111 ze zmianami) tj.: Środowiskowe Domy
Samopomocy, Dzienne Domy Senior +, Kluby Senior +, Centra Integracji Społecznej, Kluby
Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne ośrodki i placówki wparcia
dziennego.
jednocześnie rekomenduję
dokonanie analizy i przeglądu sytuacji związanych z funkcjonowaniem publicznych
i niepublicznych jednostek organizacyjnych, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, na
obszarze działania jednostek samorządu terytorialnego oraz podejmowanie odpowiednich działań
zapobiegających rozprzestrzenianie się COVID – 19.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) wojewoda może wydawać
polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz
samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w związku
z przeciwdziałaniem COVID–19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2
przedmiotowe polecenie ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci
i mieszkańców województwa.
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