Zarządzenie Nr 44/zo2o
Dyrekto r a Zalł<ładuKarnego w Hrubies zowie
z dnia 22 czerwca 2o2o r.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródełzakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa

COVID-I9 (SARS-CoV-z)

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt2 i ust, 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2O2O r. poz.848), art, 247 § 1, Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z2020 poz.523
z poźn. zm.') oraz § ]" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2O2O r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1066); § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiejstanu epidemii (Dz. U. poz. 491,zpoźn. zm.2); mając na uwadze
konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia
źrodel zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COV|D-19
(SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego, potwierdzonych
przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane
przez Państwowego lnspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

od dnia 22 czerwca 2020r. od godziny

]"5,30, na terenie Zakładu Karnego
w Hrubieszowie, zwanego dalej ,,zakładem", na okres 14 dni, zarządza się:
1_) wstrzymanie zatrud nienia osadzonych poza terenem za kład u;
2) wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń;
3) wstrzymanie odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;
4)zamknięcie cel mieszkalnych oddziału V.

§

1. Począwszy

2. O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje Sędzia Penitencjarny
Sądu Okręgowego w Zamościu.

§
§

3. Treśćniniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

1)podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w zakładzie;
n ie nte rnetowej za kła d u;
informacyjnej przy wejściu do zakładu.
na
tablicy
3)wywieszeniu
2) zamieszcze ni u na stro

i

§ 4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń

wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art.
1997
r.
Kodeks
karny wykonawczy.
247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca

§ 5.Zarządzenie wchodziw

życie z dniem podpisania.3
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zmiany tekstu jednolitego ustawy o8loszono w Dz. U. z 2020 r, poz. 568.
zmiany niniejszeto rozponądzenia o8lośżonoW Dz. U. z 2020 r, poz. 522, 531 i 565,
Niniejsże zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 39/2020 Dyrektora zakładu Karnego W HrubieszoWie z dnia 4 cżerW.a 2020 r. W sprawie działań prżeciwepidemicżnych
i zapobie8awczy.h w celu unieszkodliwienia źródet zakażenia i pnecięcia dróg szerzenia się Wirusa CoVlD,19 (sARs-coV-2), które traci moc z dniem 22 cze.wca 2020.. o Eodz.
15.30,

