ZARZĄDZENIE NR 23/2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji wykonywania
obowiązków w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej
w Sądzie Rejonowym w Węgrowie

W celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2
i z zamiarem zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz
interesantom tego Sądu właściwego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie art. 22 § 1
pkt 1, art. 31a §1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju
sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.) oraz § 30 ust.1 pkt 6 i 15 oraz
§ 31 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku –
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.), na
podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 167), jak też przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) zarządzam wprowadzenie
następujących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji wykonywania
obowiązków w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Węgrowie:

1.

2.
3.

4.

§1
Do obsługi interesantów przez zawodowych kuratorów sądowych w Sądzie
Rejonowym w Węgrowie wyznaczony został pokój nr 20, który wyposażony jest
w osłonę ochronną z tworzywa sztucznego oraz komputer z oprogramowaniem
i drukarką. W pomieszczeniu jednorazowo może przebywać jeden interesant
z osłoną ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Przed wejściem do pomieszczenia interesanci powinni zdezynfekować
ręce. Preparat do dezynfekcji zapewnia sąd oraz zamieszcza informację
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie wchodzące osoby.
Pomieszczenie jest regularnie wietrzone, a miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe
dezynfekowane przez pracownika obsługi po każdym przyjęciu interesanta.
W celu bezpiecznego wykonywania obowiązków w terenie i podczas dyżurów
pełnionych na terenie sądu kuratorzy wyposażeni są w maseczki, a także płyny i żele
antywirusowe.
Niezależnie od środków wymienionych w pkt 2 kuratorom zawodowym zostaje
zapewniony profesjonalny antywirusowy kombinezon ochronny, jeśli wykonanie
przez nich czynności służbowych jest niezbędne ze względu na realne zagrożenie
życia lub poważne zagrożenia dla zdrowia osoby, zwłaszcza małoletniej w miejscu,
gdzie zamieszkuje osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną lub
leczona na COVID-19 w warunkach pozaszpitalnych.
Pracownicy ochrony wobec interesantów przychodzących do Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej zobowiązani są do stosowania wytycznych zawartych w Zarządzeniu

nr 17/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 1 czerwca
2021 r. w sprawie organizacji pracy sądu w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
5. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych.
6. W sytuacji, gdy w miejscu realizacji czynności służbowych kuratora przebywają
osoby objęte kwarantanną, wzmożonym nadzorem epidemicznym lub leczone
w warunkach pozaszpitalnych w związku z chorobą COVID-19, po potwierdzeniu
zagrożenia epidemiologicznego w stacji sanitarno-epidemiologicznej lub jednostce
Policji, kurator odstępuje od czynności informując organ zlecający. Nie dotyczy to
czynności służbowych niezbędnych ze względu na realne zagrożenie życia lub
poważne zagrożenia dla zdrowia osoby, zwłaszcza małoletniej.
§2
Niniejszym uchyla się Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Prezesa Sądu
Rejonowego w Węgrowie w sprawie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji
wykonywania obowiązków w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie
Rejonowym w Węgrowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega publikacji na stronie
internetowej Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz wywieszeniu przed budynkiem Sądu.

