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Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytaniami
dotyczącymi przyjmowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych
(MOW) nowych wychowanków i wychowanków po urlopowaniu lub ucieczkach,
uprzejmie informuję.
Ww. wychowankowie po przyjęciu do placówki powinni być izolowani od grup
wychowawczych i poddani kwarantannie przez co najmniej 7 dni, a stan ich
zdrowia powinien być monitorowany. Przy tych czynnościach należy stosować
standardowe procedury zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jeśli MOW nie dysponuje pokojami, w których kwarantanna może się odbywać
możliwe jest czasowe zwiększenie liczby wychowanków w pokojach
mieszkalnych, aby pozyskać dodatkowe pomieszczenia.
W przypadku pojawienia się osoby zarażonej, placówka oraz wszyscy
wychowankowie winni zostać poddani 14 dniowej kwarantannie.
Niedopuszczane jest wysyłanie wychowanków do domów rodzinnych, bowiem
jest to działanie sprzeczne z obowiązującym prawem.
Uprzejmie informuję, że wychowankowie/nieletni doprowadzani do placówek
przez Policję, zgodnie z przepisami, mogą zostać poddani badaniu lekarskiemu
w przypadku gdy:
 oświadczają, że cierpią na schorzenia wymagające stałego lub
okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie
życia lub zdrowia,
 żądają przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiada widoczne
obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 a także, gdy z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności
zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana jest m.in. chora zakaźnie, ma
zaburzenia psychiczne lub jest po spożyciu alkoholu lub innego,
podobnie działającego środka1.
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§ 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2012 r. poz. 1102).
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Pomimo braku obligatoryjnego obowiązku poddawania badaniom lekarskim
wszystkich osób zatrzymanych, przepisy umożliwiają przeprowadzenia badania
osoby na jej żądanie. Informacja od osoby zatrzymanej np. że podejrzewa
u siebie chorobę zakaźną, czy mogła mieć kontakt z osobą chorą zakaźnie
itp. stanowi podstawę podania jej stosownym badaniom lekarskim.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że pismem nr DWKI-WSPE.5015.17.2020 z
19 marca br. wystąpiłam do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o rozważenie
możliwości wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających objęcie
obowiązkowymi testami na obecność koronawirusa wychowanków MOW,
którzy powracają do placówki po ucieczce lub niepowrocie oraz nowym
wychowankom, którzy zostają przyjęci do placówki.
Natomiast płyny dezynfekujące będą dostarczane do placówek w przyszłym
tygodniu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Z wyrazami szacunku

Joanna Wilewska
Dyrektor
Departament Wychowania i Kształcenia
Integracyjnego
/ – podpisany cyfrowo/
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