ZARZĄDZENIE Nr 28/2020
Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie

z dnia 16 marca 2020r.

w sprawie przeciwdziałania COVID -19

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 200 lr. o kuratorach sądowych ( Dz. U z 2020 r. poz. 167) zarządzam
co następuje:
w okresie od 16 do 31 marca 2020r.

§1

Wstrzymuję przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez kuratorów
sądowych.
§2

Zalecam wszystkim kuratorom sądowym okręgu konińskiego, aby w ustalonym
wyżej okresie nie wykonywali obowiązków służbowych w środowisku
podopiecznych, ograniczyli bezpośredni kontakt z podopiecznymi do minimum.
Jeżeli jest to możliwe, kontaktowali się z podopiecznymi za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailowo,
z wykorzystaniem komunikatorów internetowych).
§3

Zawieszam wykonywanie spraw w postępowaniu wykonawczym ( sprawowanie
dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy
społecznie użytecznej, wykonywania kontroli orzeczonych obowiązków
w okresie próby).
§4

Zawieszam wykonywanie spraw, w których sąd orzekł kontakty w obecności
kuratora - w części dotyczącej jego udziału w tych czynnościach.

§5

Zobowiązuję sądowych kuratorów zawodowych do wykonywania zleconych
przez sąd zadań leżących w zakresie ich obowiązków, jeżeli z okoliczności
sprawy wynika, iż istnieje realne zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie
dla zdrowia podopiecznego (uczestnika postępowania), np. odbiór osoby
małoletniej od osoby nieuprawnionej.

Zalecam, aby zadania o których mowa powyżej były wykonywane zgodnie
z przepisami sanitarnymi oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności.
§6

Zalecam, aby poza ustalonymi dniami dyżurów w sądzie, kuratorzy zawodowi
wykonywali inne obowiązki służbowe w formie pracy zdalnej.
§7

Zobowiązuję sądowych kuratorów zawodowych do poinformowania kuratorów
społecznych, aby w okresie od 16 do 31 marca 2020r. nie wykonywali
zleconych im zadań w środowisku podopiecznych. Ustaleń w prowadzonych
sprawach należy dokonywać w sposób określony w § 2.
§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r.
§9

Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koninie
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