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Prezesi
Sądów Okręgowych
Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych dbając o bezpieczeństwo
i zdrowie kuratorów sądowych, jak również osób objętych ich oddziaływaniami, zwraca
się o wydanie odpowiednich zarządzeń oraz wytycznych, w celu zminimalizowania
zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 („koronawirusem”).
W dniu 30 stycznia 2020 r. Dyrektor generalny WHO ogłosił, że nowy koronawirus
nazywany SARS-CoV-2 wybuchł stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu
międzynarodowym.
Niestety, dotychczas tylko w niektórych Sądach na terenie naszego kraju została
opracowana strategia postępowania, dotycząca przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
Jako kuratorzy, pracujący w sądzie i w terenie, mamy kontakt z wieloma osobami.
Niestety, nie powstały żadne instrukcje bezpieczeństwa dla naszego zawodu dot.
zapobiegania koronawirusowi. Możemy jedynie posiłkować się wytycznymi
opracowanymi dla innych zawodów i podmiotów.
W związku z powyższym jako OZZKS rekomendujemy:
▪

▪
▪
▪

wyposażenie oraz stałe zapewnienie dostępu kuratorom sądowym do
podręcznych środków antybakteryjnych oraz jednorazowych rękawiczek i
maseczek (środków ochrony osobistej),
zapewnienie w sądach właściwej higieny (dostęp do mydła, bieżącej wody,
regularne czyszczenie powierzchni biurowych),
reagowanie na obecność w pracy pracowników z objawami chorobowymi
(zalecenie ich zwalania do domu),
czasowe niezlecanie wywiadów środowiskowych przez Wydziały Rodzinne,
Karne, Penitencjarne – a w przypadkach niecierpiących zwłoki rozważenie
możliwości dokonywania ustaleń telefonicznych w wymaganym zakresie, jeżeli
numery telefoniczne są dostępne,

▪

ograniczenie pracy terenowej do niezbędnego minimum, zgodnie z art. 3 Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych brzmi: W celu
przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza
miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna),

▪

odstąpienie przez kuratorów rodzinnych od czynności związanych z obecnością
przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd,

▪

nieprzyjmowanie stron w Sądach, ew. wydzielenia jednego, bezpiecznego miejsca
do ich przyjmowania, tylko w sytuacjach wyjątkowych,

▪

bezwzględnego stosowania się przez kuratorów sądowych uprawnienia
wskazanego w art. 210 kodeksu pracy tj. w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego
praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo
powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa
zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając
o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek
niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub
oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa.
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