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Szanowni Mieszkańcy  

1. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o kolejnych osobach zakażonych Covid-19 w 

Brzegu. Na ten moment 163 osób w naszym mieście ma potwierdzony dodatni wynik na 

obecność Covid-19 i przebywa w izolacji domowej, 

2. Kwarantannie poddanych zostało obecnie 369 osób. 

3. Informuję, że w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Brzegu Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna w Brzegu objęła nadzorem epidemiologicznym dzieci z grupy II z powodu 

kontaktu wychowanków z osobą o dodatnim wyniku w kierunku SARS-COV-1. Nadzór 

obowiązywał od 6 do 8 listopada 2020 r. Przedszkole przygotowane jest na trudne sytuacje, a 

działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą 

prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. 

4.  Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu informuje, iż z dniem 09 listopada 2020 r. 

Przedszkole Publiczne nr 10 wznowiło swoją działalność w trybie stacjonarnym po 

wcześniejszej dodatkowej dezynfekcji. 

5. W związku z rozwojem epidemii, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, 

wprowadzone zostały kolejne ograniczenia dotyczące stacjonarnego nauczania w szkołach. Od 

poniedziałku 9 listopada br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć 

stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oznacza to, że wszyscy uczniowie 

brzeskich szkół podstawowych od 9 listopada do 29 listopada br. uczyć się będą wyłącznie w 

trybie zdalnym. 

Od poniedziałku, 9 listopada br. w samorządowych szkołach podstawowych funkcjonują 

świetlice szkolne w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani 

w walkę z pandemią COVID-19. 

6. Przypominam, że w naszym województwie została uruchomiona darmowa konsultacja 

psychologiczna dla osób starszych i ich opiekunów. Jeżeli czują państwo, że zaczynają 

przerastać Państwa problemy, odczuwają Państwo negatywne emocje takie jak m. in. smutek 

czy lęk, występują u Państwa problemy zdrowotne, zmagają się Państwo z trudnościami w 

opiece na bliskimi, czy też występują u Państwa kłopoty z pamięcią, koncentracją, można 

zadzwonić i uzyskać wsparcie oraz poradę pod numerem telefonu: 509 456 581  

7. Uważajmy na siebie, bądźmy odpowiedzialni i pomagajmy sobie nawzajem, a szczególną 

troską otoczmy seniorów, dla których koronawirus jest szczególnie groźny. Chcesz pomóc 

seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę 

lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może to właśnie Ty jesteś seniorem i potrzebujesz 



wsparcia w codziennych czynnościach? Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku 

informacje znajdą Państwo pod linkiem https://wspierajseniora.pl/. Chęć przekazania pomocy 

i jej uzyskania można także zgłaszać dzwoniąc na specjalną infolinię:  

22 505 11 11 lub 509 456 578, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-22.00. 
  

 

Zwracam się z prośbą o śledzenie bieżących komunikatów o obowiązujących obostrzeniach i               

stosowania się do zawartych w nich wytycznych. 

 


