
Hajnówka, dn. 30.03.2020 r.

Znak: BRM.0003.1.15.2020

Pani

Małgorzata Łukaszewicz

Radna Rady Miasta Hajnówka

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 13 marca 2020 r., informuję co następuje:

ad.1. Urząd Miasta Hajnówka oraz jednostki podległe wprowadziły ograniczony kontakt z
interesantami  zgodnie  ze  wskazówkami  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego,  Ministra
Zdrowia i innych oragnów państwa. Placówki oswiatowe wprowadziły ograniczony kontakt
z interesantami, w których pełnione są dyżury.

ad.2.  Urząd  Miasta  Hajnówka  oraz  jednostki  podległe  wprowadził  zdalną  pracę  w
ograniczonym zakresie, zapewniając odpowiednie narzędzia do takiej pracy.

ad. 3. Rekrutacja do szkół podstawowych została przedłużona do dnia 15 kwietnia 2020 r.
(po konsultacji z dyrektorami szkół). Natomiast rekrutacja do samorządowych przedszkoli
trwa do dnia 27 marca 2020 roku, a do żłobka do dnia 31 marca 2020 roku. Dyrektorzy
przedszkoli i żłobka nie widzą w chwili obecnej potrzeby przedłużania terminów rekrutacji.
Rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne w następujący sposób:

-  wysłać  skan wypełnionego wniosku i  skany  pozostałych dokumentów drogą  e-
mailową, na adres placówki (preferowane),
- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W części placówek, przy
wejściu do budynku lub w holu, ustawione są skrzynki, do których Rodzice mogą
wrzucać  dokumenty  rekrutacyjne  (zalecane  jest  wrzucanie  dokumentów  w
zaklejonych kopertach).

ad. 4. Część placówek nie miała trudności z zakupem środków dezynfekujących, natomiast
część zasygnalizowała taki problem. Z informacji otrzymanych od dyrektorów placówek
oświatowych wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało się zapewnić tym
placówkom środki do dezynfekcji rąk (komunikat z dnia 6 marca 2020 r.).

ad. 5. Burmistrz Miasta Hajnówka nie powołał zespołu do monitorowania stanu zagrożenia
koronawirusem na terenie miasta Hajnówka.  Aktywnie uczestniczy natomiast  w pracach
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Hajnówce i jest w stałym kontakcie z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce.

ad.  6.  Na  dzień  dzisiejszy  Urząd  Miasta  Hajnówka,  jak  również  dyrektorzy  szkół  i
przedszkoli,  nie posidają uprawnień do monitorowania aktywności dzieci i  młodzieży w
miejsach  publicznych.  Poza  szkołą/przedszkolem  pełną  opiekę  nad  dziećmi  sprawują
rodzice. Zarówno Burmistrz jak i dyrektorzy placówek oświatowych apelują do rodziców,
uczniów i wszystkich mieszkańców Hajnówki o rozwagę i rozsądek w tym trydnym okresie.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


