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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01
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oddzial Laboratoryiny
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REGoN| 471570221
e-mail: psse@pss€lodz.pl

oddział Nadżoru Bezpiecźeństwa Żywności,
Żywienia i ProduktóW kosmetYcznych
Granicżny Punkt Kontroli
oddział Nadżolu HigienY Pracy
oddżiał zapobiegawcźego Nadzoru
sanitarne8o
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szanowna pani
Katarzyna Łączek-Stuleblak

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 12
Łódź, lll. Podgórna 9/1 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w związku z wystąpienrem

ogniska epidemicznego COVID-19 w Bursie Szkolnej nt 12 w Łodzi przy ul. Podgómej 9/11

informuje, źe w dniu 04 listopada 20żlt. (czwartek) zostaną przeprowadzone badania

podopiecznych budynku męskiego, natomiast w dniu 05 listopada 2021r. (piątek) personelu

placówki. Pobieranie wymazów rozpocznie się około godz. 9.00. Wszyscy podopieczni

budynku męskiego, którzy w badaniach przesiewowych uzyskali negatywny wynik badania

pozostają w kwarantannie.

\ zwiazku z oowvższvm do momentu saszenta opniska budvnek meski bursv

iest zamkniety.

Ponadto w dniu 05 listopada 2021r. (piątek) zostaną przeprowadzone badania

przesiewowe w budynku żeńskim bursy, w zńEzku z pojawiającymi się przypadkami

zakażeń u dziewcząt.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi wyjaśnia, że

badania przeprowadzane w Bursie Szkolnej nr 12 przy ul. Podgómej 9111 w zvńązk.s, z

wystąpieniem ogniska COVID-l9 w dniu 27 pńdziemika 2021r., miĄ charakter badań

przesiewowych i były wykonane w celu określenia sl.tuacji epidemiologicznej i odizolowania
osób zakażonych. Pozostałe osoby, które uzyskały negatywny wynik badania pozostają w

kwarantannie poniewż były narżone na kontakt z osobami zakżonymi. Celem kwarantanny
jest odizolowanie osób z podejrzeniem zakużęńa koronawitusem od irrnych osób. Dzięki
temu nie będą one zatńać kolejlych osób i rozptzestrzeniaó wirusa. Z kwarantanny zostały
zwolnione jedynie osoby z wynikiem negatl,wnym w pełni zaszczepione.
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