WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-XI.021.5.2020.10

POLECENIE zmieniające POLECENIE
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
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. poz. 374),
w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19
polecam
wszystkim organom administracji rządowej działającym w województwie wielkopolskim
i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym
osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej w województwie wielkopolskim
w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.:
1. Zamknięcie żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna, dla
których ww. podmioty są organami założycielskimi i prowadzącymi
w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326);
2. Rekomenduję zabezpieczenie możliwości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w dniach 12 i 13 marca 2020 r. na podstawie decyzji organu założycielskiego,
w przypadku gdy zapewnienie opieki nie będzie możliwe przez rodziców dzieci.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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. 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 koronawirusa SARS-CoV-2
przedmiotowe polecenie ma znaczenie profilaktycznie i służy ochronie zdrowia dzieci.
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