Zarządzenie Nr Ku – 0010 - 12 /20
Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) w związku art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020r. poz. 167), § 10 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.491).

zarządzam:
§1
1.Ograniczenie w okresie od 1 czerwca 2020r. do odwołania czasu przebywania kuratorów sądowych
okręgu radomskiego w środowisku podopiecznych podczas wykonywania czynności służbowych do
niezbędnego minimum.
2. Kuratorzy sądowi po uzyskaniu niezbędnych danych w środowisku podopiecznych uzupełniają je,
o ile jest to możliwe, za pomocą środków porozumiewania się na odległość /w tym telefonu, poczty
elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych/.
3. W okresie wskazanym w ust. 1 kuratorzy sądowi przyjmują w miejscu pracy jedynie wezwanych
podopiecznych oraz osoby starające się o uzyskanie pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.
§2
1.Kuratorzy sądowi wykonują czynności służbowe wymagające bezpośredniego kontaktu
z podopiecznymi w ich środowisku przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej /maski, przyłbice,
rękawiczki, środki dezynfekujące, itp./ oraz zachowując bezpieczny dystans od rozmówcy /2 m/.
2. Czynności wymagające skrócenia dystansu 2 metrów, np. przy odbieraniu osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, w kontakcie z osobami objętymi izolacją,
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym ze wzglądu na COVID – 19, kuratorzy zawodowi
przeprowadzają przy użyciu masek typu FFP2, FFP3 lub KN95 i kombinezonów ochronnych.
3.Czynności związane z obsługą podopiecznych i innych interesantów w miejscu pracy kuratorzy
zawodowi przeprowadzają w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu wyposażonym w
przegrodę z tworzywa sztucznego oraz przy użyciu innych środków ochrony osobistej. Pomieszczenie
takie powinno regularnie wietrzone, a miejsce, na którym siedział podopieczny lub inny interesant
oraz dotykane przez nich powierzanie muszą być dezynfekowane.

4. Dyrektorzy właściwych sądów rejonowych zobowiązani są do zapewnienia kuratorom zawodowym
podczas wykonywania przez nich czynności służbowych niezbędnych środków ochrony osobistej,
o których mowa w ust.1 i 2 oraz wyodrębnienia pomieszczenia wskazanego w ust.3 i odpowiedniego
jego przystosowania.
§3
1. Kuratorzy sądowi zobowiązani, o ile to jest możliwe za pomocą środków porozumiewania się na
odległość, przed przystąpieniem do czynności do ustalenia, czy osoby, u których będą je wykonywać
objęte są izolacją, bądź kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID-19 na
mocy decyzji właściwych PPIS.
2. W razie uzyskania informacji o objęciu na mocy decyzji właściwych PPIS, izolacją, kwarantanną
bądź nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID – 19 osoby, w miejscu zamieszkania której
należy wykonać czynności, kurator sądowy niezwłocznie informuje o tym organ zlecający celem
podjęcia decyzji w przedmiocie wykonania zarządzenia.
3.Czynności, u osób wskazanych w ust.2. wykonuje wyłącznie kurator zawodowy.
§4
1.Przeprowadzenie przez inspektorów do spraw bhp zatrudnionych w sądach rejonowych szkolenia
kuratorów zawodowych w zakresie prawidłowego nakładania i zdejmowania kombinezonów
ochronnych.
2.Przeprowadzenie przez kuratorów zawodowych przeszkolenia kuratorów społecznych w zakresie
bezpieczeństwa pracy z podopiecznymi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

§6
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w
budynkach Sądu Okręgowego w Radomiu.

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
Marta Łobodzińska
-Na oryginale właściwy podpis-

