ZARZĄDZBNIE NR Ó6 D021
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU
z dnia 5 marca 202t roku
w sprawie przedłuŻenia czasu trwania ograniczeń wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 13ó12020 Dyrektora ZaHadu Karnego w Łowiczu
z dnia Il października 2020 roku w sprawie stosowania działań
przeciwepidemicznych i zapobiegawcrych wystąpieniu i szerzeniu się

wirusa

COVD-l9 (SARS-CoV-2)

l

Na podstawie art. 247 § i 2 ustawy z dnia 6 częrwca 1997 roku kodęks karny
wykonawczy (tj,Dz. U. z 202I poz. 53), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku
o SłużbieWięziennej (t.1. Dz. U, z 2020 t. poz. 848 z późn. zm) oraz w mviązku
Z § 1 tozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. lJ. z 2020r., poz. 49I z późn. zm)
i występowaniem na obszarze województu,ałódzkiego licznych potwierdzonych przypadków
zakńęnia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), a także na podstawie zgody Sędziego
Penitencjarnego, zarządza się, co następuje:

§
i

1. Ze względu na obowiązywanie na obszatze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii
odnotowywane liczne przypadki zakażęń wirusem COVID -19 na terenie iowiatu
łowickiego oraz związaną z tym koniecznośćpodjęcia działań zapobiegawczych wystąpieniu
i szerzeniu się choroby zakaźnej wywołanej ptzezwirus COVID-19 (SARS-CoY-2), zazgodą
sędziego penitencjamego, przedłużam obowiązywanie na terenie ZahJadu Karnego
w Łowiczu nakazu wstrzymania:

l)

2)

udzielania osadzonym widzeń (za wyjątkiem widzeń

z pełnomocnikami
i obrońcami procesowymi osadzonych, radcami prawnymi, notariuszami, kuratorami
sądowymi i pracownikami organów administraóji publicznej, które odbywają się
w Poniedziałki i środyw godzinach 7:30-15:30 w sposób uniemożliwiający
bezpoŚredni kontakt uczestników izzastosowaniem środków ochrony osobistej);
odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;

§

2.

§

3. Treśćniniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

Nakaz, o którym mowa w § 1 będzie obowiązywał od dnia 6 marca 2021 roku
do dnia 31 marca 2021 roku.

1) podaniu

2)
3)

do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym wŁowiczu;
zamieszczeniu komunikatu na stronie internetowej Zal<ładuKarnego w Łowiczu;
wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściudo ZakłaillKarnego w Łowiczu.

§ 4. Ewentualne przedłużenie ograrticzei wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach
określonychw ań. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czetwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy.
§

S,Zarządzenię wchodzi w życie z dniem podpisania.
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