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Informacja dla rodziców i opiekunów o ewentualnym zamknięciu szkół. 
 

Aktualnie nie ma żadnej decyzji o zamknięciu szkół i przedszkoli. Jeśli 

szkoły i przedszkola będą musiały być zamknięte, rodzice i opiekunowie, 

którzy pracują w ważnych dla społeczeństwa sektorach, dostaną ofertę 

opieki nad dziećmi. 
 

Aby powstrzymać rozszerzanie się zakażenia covid-19, rząd lub gmina 

może wydać polecenie zamknięcia przedszkola, szkoły, świetlicy lub innej 

placówki pedagogicznej.  
W przypadku zamknięcia placówek, rodzice i opiekunowie, pracujący w 

zawodach o dużym znaczeniu społecznym, będą musieli otrzymać pomoc w 

opiece nad dziećmi, jeśli nie będzie możliwości zorganizowania tego w inny 

sposób. 
 

Szwedzka Agencja Gotowości Cywilnej (MSB), dokładnie określiła, które z 

wykonywanych zawodów mają ważne znaczenie społeczne, jak również 

zdecydowała, jakie działania powinni podjąć pracodawca i rodzic, kiedy 

będzie obowiązywało zamknięcie. 
 

Ważne dla rodziców i opiekunów w czasie, kiedy zamknięcie placówek 

będzie aktualne: 
 

  To Wasz pracodawca rozstrzygnie i zawiadomi Was, czy jesteście 

objęci postanowieniami o prawie do opieki nad dziećmi podczas 

zamknięcia szkół i przedszkoli. 

 

 Rodzice i opiekunowie nie mają obowiązku zgłaszania w gminie, że 

mają ważną społecznie pracę. Muszą jednak być przygotowani na 

okazanie zaświadczenia od pracodawcy. 

 

 Jeśli Wasz pracodawca powiadomi Was, że jesteście potrzebni w 

miejscu pracy, które nie jest objęte postanowieniami i nie możecie 

zorganizować opieki dla dzieci, powinniście wysłać zgłoszenie o 

takiej potrzebie do Gminy Sölvesborg. 

 

   
Zgłoszenie potrzeby opieki nad dziećmi będzie można wykonać 

elektronicznie na stronie www.solvesborg.se Dla tych, którzy nie będą 

mogli zrobić tego elektronicznie, będą przygotowane formularze. Nie ma 
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jednak potrzeby, aby teraz to zgłaszać. Jeśli zamknięcie będzie aktualne, 

strona elektroniczna zostanie uruchomiona, jak również pojawi się 

instrukcja, co i jak trzeba wykonać. Po otrzymaniu zgłoszenia, Gmina 

Sölvesborg wyśle powiadomienie, w której placówce będzie umieszczone 

dziecko/dzieci. 
 

Dzieci, które potrzebują uczęszczania do przedszkola lub świetlicy z 

powodów psychicznych, fizycznych lub socjalnych będą miały zapewnioną 

opiekę. Rodzice lub opiekunowie dzieci o tego typu potrzebach nie muszą 

tego zgłaszać w przedszkolu lub w świetlicy. 
 

Za wspomniane ważne społecznie sektory uważa się: 
 

 Zaopatrzenie energetyczne 

 Sektor finansowy 

 Służba zdrowia i opieka społeczna 

 Informacja i komunikacja 

 Gminne zaopatrzenie techniczne 

 Sektor spożywczy 

 Obrona wojskowa 

 Administracja państwowa 

 Ochrona i bezpieczeństwo 

 Ubezpieczenia socjalne 

 Transport 

 

Więcej informacji o ważnych dla społeczeństwa sektorach działalności 

można znaleźć na www.msb.se/foreskriftomsorg  
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