Zarządzenie Nr 3Ł lzo21
Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie
z

dnia

'tŁ

marca 2o2I r.

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

COVID-I9 (SARS-CoV-z)

ust. 2 pkt2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia ZOLO r. o SłużbieWięziennej
247 1, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 2O2tr. poz.53) oraz 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 202tr. w sprawie
ustanowienia określonychograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
poz. 367), 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.49tzpoźn. zm.2); maląc na uwadze konieczność podjęcia
działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródel zakażenia i przecięcia dróg
szerzenia się choroby zakaźnej wywoływane j przez wirus COV|D-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na
obszarze województwa lubelskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COV|D-19 (SARS-CoV,2)
Na podstawie art. 13 ust.

]_,

(Dz. U. z2020 r. poz.848 zpoźn. zm.1), art.

oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego lnspektora Sanitarnego zarządza się, co
następuje:
1.

1. Począwszy od dnia ].5 marca 202tr. do dnia 28 marca 2021,r., na terenie Zakładu Karnego

w Hrubieszowie, zwanego dalej ,,zakładem", zarządza się:
1) wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń,
2)

wstrzymanie odprawiania nabożeństw.

2. W okresie o którym mowa w ust. ]., wprowadza się dla osadzonych w zakładzie obowiązek noszenia
maseczki ochronnej poza wyznaczoną celą, na zasadach ustalonych w Wytycznych Nr 4/2020 Dyrektora Zakładu

Karnego

w Hrubieszowie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie użytkowania maseczek ochronnych

przez

osadzonych z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie,
3.
z

W okresie o którym mowa w ust, 1, wprowadza się udzielanie indywidualnych posług religijnych

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

2.

O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje Sędzia Penitencjarny

Sądu

Okręgowego w Zamościu,oraz właściweorgany dysponujące.
3. Treśćniniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:
1)podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w zakładzie,
2) zamieszczeniu na stronie internetowej zakładu,
3)wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściudo zakładu.

4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanyćh w 1, nastąpi na zasadach określonych w
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks-kdrny wykonawczy.

art.247

2

5. larządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,3
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zmiany Wymienionej ustawy został o8loszone W Dz, U. ż 2019 i poz.2020, Dz. u. z2020 l. poz. 1670,2!L2 i 2320, orazDż, U. z 2021 r poz, 18o.
Zmiany niniejszego rozporządżenia ogloszono W Dz, U, z 2020 r. poz.s22,537i56s.
Ninie,isze zarządzenie bylo poprzedżone żarżądżeniemNr 24/2027 Dyrektora zakladu Karnego W Hrubieszowie z dnia 1 marca 2021 r. W sprawie dziatań przeciwepidemicżnych
i żapobiegaWcźych W celu unieszkodliwienia źródel żakażenia i przecięcia dróg szerzenia 5ię Wirusa covlD-19 (sARs-cov-2), które traci moc ż dniem 14 malca 2o2L r.

