
                                                    Poznań, dnia 6 maja 2021 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

              PS-II.940.59.2021.7

DECYZJA

Na  podstawie  art.  11h  ust.  1  i  4  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.  1842,  z  późn.  zm.)  oraz  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks
postępowania  administracyjnego (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735)  w  celu  zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom
powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego

w terminie od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r.

zapewnić, aby:
a)  środowiskowe domy samopomocy;
b)  warsztaty terapii zajęciowej;
c)  dzienne domy i kluby seniora;

prowadząc swoją działalność w trybie stacjonarnym, realizowały ją 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.

Warunkiem  wznowienia  działalności  stacjonarnej  ww.  placówek  jest  zapewnienie
bezpieczeństwa  pracowników  oraz  uczestników.  Funkcjonowanie  placówek  powinno
odbywać się z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, a prowadzenie
zajęć  grupowych,  zgodnie z  rekomendacjami  Ministerstwa Rodziny i  Polityki  Społecznej,
przekazanymi pismem z 23 października 2020 r.
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Zgodnie  z  art.  11h  ust.  1  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych
z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych
oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych,  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. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Polecenie wydaje się
w formie decyzji.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.        

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi
się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu,
który wydał  decyzję.  Z dniem doręczenia  organowi administracji  publicznej  oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zieliński

Do wiadomości:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
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