ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 16 kwietnia 2021 r.
ZRPS-I.002.18.2021

Pani/Pan
Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
województwo łódzkie
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pism z 29 marca i 9 kwietnia 2021 r., znak: DSR.V.831.46.2020.AB,
uprzejmie informuję, że po 18 kwietnia 2021 r. nastąpi zakończenie czasowego ograniczenia
funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – oznacza to, że od 19 kwietnia
2021 r. instytucje opieki (żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie) będą mogły
znowu przyjmować dzieci (nie tylko te, których rodzice zostali ujęci w § 1 ust. 3
rozporządzenia z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19).
Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym
Państwa nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednocześnie proszę
o opublikowanie tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.
Jednocześnie,
znak:

w

nawiązaniu

DSR.V.831.113.2020.AB/WCh

do
(2),

pisma

z

dotyczącego

29

marca

2021

przekazywania

r.,

informacji

o instytucjach opieki otwartych w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania z uwagi
na konieczność objęcia opieką dzieci rodziców wskazanych w § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia,
informuję, że w związku z ponownym otwarciem instytucji opieki, nie ma już konieczności
przekazywania tej informacji.
Począwszy od najbliższego poniedziałku (19 kwietnia br.) proszę o ponowne
przekazywanie w każdy poniedziałek do godz. 14:00, wg załączonej tabeli, informacji o
instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną zawiesiły funkcjonowanie (częściowo lub całkowicie).
Tabelę

należy

przekazywać

wyłącznie

mailowo

na

adresy:

anna.skarwinkiewicz@lodz.uw.gov.pl i marta.kazmierczak@lodz.uw.gov.pl.
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

Powyższe pismo dotyczy tylko tych Gmin/Miast na terenie, których znajdują się
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jeżeli którakolwiek z tych instytucji,
ze względu na COVID-19, zawiesiła funkcjonowanie (całkowicie lub częściowo).
Sprawę prowadzi – Pani Anna Skarwinkiewicz – starszy specjalista w Oddziale ds.
Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi – tel. 42) 664 20 52.
Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Piotr Pietrzak
Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny
i Polityki Społecznej
Załącznik:
1) tabela do cotygodniowego sprawozdawania.

