Zarządzenie Nr 7z/zo2o
Dylrekto ra Zakladu Karnego w Hrubieszowie
z dnia rr wrześniazozo r.
w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródełzakażenia i przecięcia dróg szetzenia się wirusa

COVID-I9 (SARS-CoV-z)

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust, 2pkt2 iust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o SłuźbieWięziennej

(Dz.U. z2O2O r.poz.848), art.24-/ §lKodekskarnywykonawczy(Dz. U.z2O2Opoz.523zpoźn.zm.1) oraz§1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów

i

zakazów

w

związku

z

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.

U. poz. 1356 z poźn. 7m.'),

§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia żO marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii (Dz. U, poz. 4g1 z poźn. zm.3); mając na uwadze konieczność podjęcia działań
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia
się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COV|D-19 (SARS-CoV-ż),w związku z wystąpieniem na obszarze
województwa lubelskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COV|D-19 (SARS-CoV-2) oraz mając
na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego lnspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

§

1. Począwszy od dnia 14 września2020r., od godz, 15.30, do dnia 28 września 2020r. na terenie Zakładu

Karnego w Hrubieszowie:

1)wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu;

2)widzenia z osadzonymi udzielanie są na warunkach określonych w regulaminie widzeń w Zakładzie
Karnym w Hrubieszowie uwzględniającym zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych w zagrożeniem
epidemią, w szczególności:
a) widzenia odbywają się w dniach i godzinach określonych w regulaminie,
b) widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny, w indywidualnych przypadkach widzenie z inną
osobą może się odbyć po uzyskaniu zgody dyrektora,
c) w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia,
d)widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego niezależnie od typu zakładu
karnego,

w sposób

e)

widzenie odbywa się

f)

odwiedzającą,
nie udzieIa się widzeń w formie nagród i ulg,

g)

uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego

nie udziela się widzeń osadzonym

przebywającym

w

z

osobą

cełach przejściowychi pozostającym

w kwarantannie;
3)wstrzymuje się odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;
4)cele mieszkalne oddziału lV pozostają zamknięte,

O wydaniu

§

2.

§

3. Treśćniniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:
1)podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w zakładzie;

niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje Sędzia Penitencjarny Sądu

Okręgowego w Zamościu,oraz właściwedrgany dysponujące.

2) zamieszczeni u na stro

n

i

e i ntern etowej za kład u ;

3)wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściudo zakładu.

1
2
3

tekstu jed no] itego Ustawy ogłoszono W Dz. U, z 2079 l - poz, 201a, ż 2a20 r. poz, 568,
Zmiany niniejszego rozporządzenia ogłosżono W Dz. U. z 2020 r- poz, 1393, 1425, 1484,1505
Zmiany niniejszego rozporządzenia ogłoszono W Dz- i], ż 2a20 l. paz.522,531 l 565.
Zm ia ny

i

1535

określonych w arl,2Ą7 §
wskazanych w § 1, nastąpt na zasadach

§ 4, Ewentualne przedłużenie ograniczeń
ustawyzdnia6czerwcat997r.Kodekskarnywykonawczy.

§ 5.

2

podpisania,a
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

W zastępstwic
Ęrektora Zakładu Karmgo
w Hrubieszowie
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