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Pani
dr Anna Grabowska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Jakości w Nauczaniu
Języków Obcych PASE

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2020 r. dotyczące organizacji kursów
językowych w czasie nadchodzących wakacji, jak i w nowym roku szkolnym 2020/2021,
Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny uprzejmie informuje, że wszelkie
informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń związanych ze zwalczaniem
i ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem 2 SARS-CoV-2
dostępne są na rządowym portalu internetowym gov.pl, jak również w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednakże w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia
przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane
procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas
zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie
kraju.
file:///G:/inee/Dep.%20Zdrowia%20Publ/20112020%20%20DZP/Wytyczne_GIS_MZ_i_
MEN_dla_organizator%C3%B3w_wypoczynku_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy.p
df.
Należy zauważyć, że rozwiązania przewidziane w powyższych wytycznych, które są
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obecnie przedmiotem również rożnych analiz, pozwolą na wprowadzenie skutecznych
działań ograniczających rozwój epidemii.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, że zgodnie z powyższymi wytycznymi to
na organizatorze wypoczynku czy organizatorze kursów językowych ciąży obowiązek
zapewnienia stałej dostępności mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do
użytkowania na terenie obiektu oraz zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej
dla personelu oraz uczestników wypoczynku. Ponadto, organizator wypoczynku, na
wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również
dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem oraz
przyłbic. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje
wszelkie działania, które są aktualnie uzasadnione i adekwatne, mając na celu
minimalizowanie

skutków

rozprzestrzeniania

się

SARS-CoV-2.

Sytuacja

jest

dynamiczna, dlatego uprzejmie proszę również śledzenie oficjalnych komunikatów,
sygnowanych przez instytucje państwowe, zamieszczonych przede wszystkim na
stronie internetowej http://www.gov.pl/koronawirus i przekazywanych opinii publicznej
poprzez media, portale społecznościowe i inne informacyjne kanały rządowe.
Odnośnie zaś powyższych interpretacji wytycznych dla organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży, odnośnie obozu wędrownego, czy też organizacji kursów językowych
właściwym do ich interpretacji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z poważaniem,
Justyna Mieszalska
Dyrektor
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