WYTYCZNE DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W JELENIEJ GÓRZE W SPRAWIE ZNOSZENIA CZĘŚCI
OGRANICZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 247 KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO.
Widzenia z osobami bliskimi na terenie jednostki od dnia 1 sierpnia 2020r.
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ZASADY OGÓLNE:
W widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia będąca najbliższym członkom rodziny osadzonego
(małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo) widniejących systemie CBDOPW.
Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego dla wszystkich kategorii
osadzonych.
Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.
Nie łączy się widzeń.
ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ:
Widzenia odbywają się w sali widzeń aresztu śledczego.
Realizowane są trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i niedziele w wyznaczonych godzinach
zgodnie z zatwierdzonym grafikiem z przerwami na dezynfekcję i przewietrzenie sali widzeń.
Niedziela: skazani 800 -1330 ; tymczasowo aresztowani 1400- 1700
Wtorek: tymczasowo aresztowani 800-1100 ; skazani 1100-1530
Czwartek: skazani 800 -1330 ; tymczasowo aresztowani 1400- 1700
Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.
Ze względów epidemiologicznych realizowane są na 6 stanowiskach uniemożliwiających
bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.
W sali widzeń jednocześnie może być realizowanych maksymalnie 6 widzeń.
Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo) widniejących systemie CBDOPW. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się
udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor jednostki
penitencjarnej.
Pomieszczenia znajdujące się przy wejściu do aresztu wykorzystuje się do przygotowania
odwiedzających do uczestniczenia w widzeniu (wypełnienie ankiety - wywiad sanitarny, pomiar
temperatury, złożenie depozytu, dezynfekcja itp.)
Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania
widzenie nie może być zrealizowane.
Wprowadza się system ustalania terminu i godziny widzenia z osadzonym i umożliwia kontakt
telefoniczny w celu przekazania informacji osobie odwiedzającej.
Zgłoszenia
będą
przyjmowane
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
adres:
widzenia_asjeleniagora@sw.gov.pl a także telefonicznie nr. 572 374 060
. O terminie realizacji
widzenia decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie terminu realizacji widzenia uzyska osadzony
po wyrażeniu zgody na taką formę kontaktu.
W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o
zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.
Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostającym w
kwarantannie.
Rodziny zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz
na sali widzeń.
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Dyrektor aresztu ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie
spełni wymogów formalnych i sanitarnych.
Osadzonych i osoby odwiedzające należy tak rozmieszczać, aby zachować dystans społeczny, a
odległość pomiędzy stanowiskami widzeń wynosiła min. 1,5 metra.
Przywrócenie widzeń dla osadzonych na terenie jednostek penitencjarnych jest poprzedzone
kampanią informacyjną na stronie - aresztu śledczego w Jeleniej Górze oraz wśród osadzonych
(radiowęzeł, tablice ogłoszeń, rozmowy wychowawcze itp.).
W kompetencjach dyrektora aresztu pozostaje decyzja o zmianie zasad organizacji widzeń.
Dyrektor aresztu powiadamia organy dysponujące o ograniczeniach wynikających ze stosowania
art. 247 Kkw.

REŻIM SANITARNY:
•

Przed zakładem karnym umieszcza się w widocznym miejscu informację o konieczności zachowania
dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie (min. 1,5 m).

•

Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia
maseczek i rękawiczek ochronnych.

•

Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych i rękawiczek.

•

W związku z udzieleniem widzenia osadzeni mają możliwość dokonania zakupu rękawiczek i
maseczek w kantynie lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higienicznej.

•

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, dyrektor jednostki penitencjarnej może
wyposażyć osadzonego w maseczkę i rękawiczki.

•

Osadzonym, którzy nie posiadają maseczek, widzenie nie zostanie udzielone.

•

Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

•

Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia wypełnia ankietę, w której zawiera informacje:
- czy jest objęta kwarantanną,
- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19,
przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

•

Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych
przed przystąpieniem do widzenia.

•

Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

•

Osadzony wyrażający wolę spotkania z osobami bliskimi informowany jest o możliwości wystąpienia
zagrożeń dla jego życia i zdrowia związanych z epidemią COVID-19.

•

Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenie (np. upominków).

•

Po zakończeniu widzenia osadzony wyrzuca maseczkę jednorazową i rękawiczki do dedykowanego
pojemnika na śmieci umieszczonego przy wyjściu z sali widzeń oraz dezynfekuje ręce.

•

Kantyny są zamknięte w trakcie trwania widzeń.

•

Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.

•

Wyznaczone ciągi komunikacyjne dla odwiedzających i skazanych nie mogą się krzyżować. W
przypadku, gdy nie ma takich możliwości architektonicznych, podejmowane są adekwatne działania

zabezpieczające.
•

Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy.

•

Sale widzeń wyposaża się w środki dezynfekcyjne – płyn/żel do dezynfekcji rąk.

•

Wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji
powierzchni przegród i stolików.

•

Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska oraz toalety są odkażane.

•

Toalety usytuowane przy poczekalniach i salach widzeń wyposaża się w instrukcje mycia rąk.

•

Przy wyjściu z jednostki umieszcza się kosz na śmieci, z którego mogą skorzystać odwiedzający
(miejsce na wyrzucenie maseczek i rękawiczek).

•

Funkcjonariusze uczestniczący w procesie udzielania widzeń, zabezpieczeni są w adekwatne środki
ochrony osobistej.

