Duże ognisko Covid-19 na Kabatach i 2,5 tys. uczniów na
zdalnym. Burmistrz: "To masakra"
data aktualizacji: 2021.11.05

Już co szósty uczeń z Ursynowa uczy się w trybie zdalnym z powodu koronawirusa. Duże
ognisko koronawirusa jest w Szkole Podstawowej nr 16 na Kabatach. Dzielnica i Sanepid
nie nadążają z zamykaniem klas.
Czwarta fala pandemii w rozkwicie. Rośnie liczba zachorowań, a co za tym idzie coraz więcej szkół
pracuje w trybie hybrydowym - część klas uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.
Na Ursynowie sytuacja zmienia się każdego dnia. - To jest masakra, to leci lawinowo. W jednym dniu
podpisuję nawet 10 decyzji o przejściu na naukę zdalną - mówi burmistrz Robert Kempa.
Skalę przyrostów zachorowań najlepiej widać na przykładzie kabackiej podstawówki z Wilczego
Dołu. W ostatnich dniach pojawiło się tam duże ognisko koronawirusa. Efekt? Aż 27 klas na zdalnym
nauczaniu - grubo ponad połowa szkoły. Do placówki nie przychodzą uczniowie wszystkich klas 4-8
oraz pojedyncze klasy wczesnoszkolne.
Dla porównania w największej ursynowskiej podstawówce - nr 340 przy Lokajskiego wyłączonych z
lekcji stacjonarnych jest 13 klas. 11 klas ma zajęcia zdalne w dużej szkole nr 323, 9 w szkole przy
Mandarynki, 8 w SP 318 przy Teligi.

Co szósty uczeń uczy się w domu
Przyczyną wprowadzenia zajęć online w 56 przypadkach była choroba dziecka, a w 24 choroba
pracownika placówki - w tym 22 nauczycieli i 2 pracowników obsługi oraz w jednym przypadku
choroba rodziców.
- 2598 uczniów publicznych ursynowskich placówek oświatowych (w tym 281 w przedszkolach)
realizuje naukę zdalnie. To co szósty uczeń. Przypomnę, że w Warszawie zaszczepionych jest ok.
70%, więc nawet nie chcę myśleć, jak wygląda sytuacja we wschodnich województwach - mówi
burmistrz Kempa.
Sytuacja w szkołach zaczęła się pogarszać w drugiej połowie października.
- We wrześniu i na początku października wnioski o zawieszenie zdarzały się sporadycznie, od 20
października dzienna liczba wniosków zaczęła wzrastać do 8-10. Obecnie do urzędu wpływa nawet
kilkanaście wniosków dziennie - mówi Kamila Terpiał, rzeczniczka ursynowskiego ratusza.
Dane z ratusza o zawieszonych zajęciach:
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