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Załącznik nr 3 

 

Rekomendacje zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów 

 

 

1. Utrzymanie rotacyjnego trybu pracy kuratorów w Sądzie.  

2. Obligatoryjne wypracowanie procedur informowania kuratorów o osobach poddanych 

kwarantannie, izolacji domowej, objętych nadzorem epidemiologicznym, podejrzanych                            

o zakażenie COVID-19. 

3. Wpuszczanie podopiecznych do sądu po uprzedniej dezynfekcji rąk i mierzeniu temperatury, 

podopieczni w puszczani w rękawiczkach jednorazowych i maskach (rękawiczki jednorazowe 

zapewnia sąd). 

4. Należy tak planować wezwania aby unikać gromadzenia się wezwanych w ogólnodostępnej 

przestrzeni w siedzibie ZKSS, ochrona sprawdza na którą godzinę zostali wezwani podopieczni, 

zostają wpuszczeni na konkretną godzinę) , zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach ( 

zalecenie GIP). 

5. Udostępnienie w Sądzie wydzielonego pomieszczenia, z pleksiglasem , gdzie będą 

przeprowadzane rozmowy z podopiecznymi. Pokój musi być wyposażony w potrzebny sprzęt: 

komputer z dostępem do systemów potrzebnych do wykonywania obowiązków służbowych, 

telefonu.  

W przypadku braku możliwości udostępnienia wydzielonego pomieszczenia z pleksiglasem, 

Kurator może przyjmować podpieczonych w pokoju. W pokoju w jednym czasie, dyżur może 

pełnić tylko jeden kurator. Stanowiska dla podopiecznych powinny być wyposażone w krzesła 

możliwe do dezynfekcji, (plastik/lite drewno). 

Po zakończeniu czynności pomieszczenie, krzesła, sprzęt do pisania muszą być zdezynfekowane. 

Pomieszczenie musi mieć sprawną i wydajną wentylację. 

6. Stworzenie instrukcji dotyczącej z używania i utylizacji środków ochrony osobistej. 

7. Wyposażenie kuratorów w maseczki o dużym stopniu ochrony przed koronawirusem, posiadające 

odpowiednie atesty, półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp., które mają najwyższą skuteczność w 

zatrzymywaniu cząstek szkodliwych. 

8. Wyposażenie w rękawiczki ochronne jednorazowe, najlepiej nitrylowe, w ilości, która zapewni 
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stały do nich dostęp, w potrzebnej ilości. 

9. Wyposażenie w przyłbice i płyn do ich dezynfekcji, w ilości, która zapewni kuratorom stały do nich 

dostęp. 

10. Wyposażenie w kombinezony ochronne, w ilości, która zapewni kuratorom stały do nich dostęp. 

11. Wyposażenie w płyny do profesjonalnej dezynfekcji rąk, które będą możliwe do użycia                  w 

sądzie i w terenie. 

12. Wyposażanie w płyny do dezynfekcji odzieży. 

13. Wyposażenie wszystkich kuratorów w laptopy z możliwością pracy zdalnej                                       

wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, oraz z aplikacją pozwalającą na 

wideokonferencje. 

14. Wyposażenie kuratorów w służbowe telefony komórkowe, z dostępem do Internetu. 

15.  Odstąpienie od wykonania czynności wobec osoby poddanej kwarantannie, izolacji domowej, 

objętej nadzorem epidemiologicznym, podejrzanej o zakażenie COVID-19. 

16.  Odstąpienie od zasięgania bezpośrednio informacji ze środowiska podopiecznego (np. rozmów z 

sąsiadami, o których sytuacji zdrowotnej nie mamy żadnej wiedzy). 

17.  Udostępnianie przez pracodawców dostępnych samochodów służbowych do wykonywania 

czynności w terenie. 

18.  Systematyczne pokrywanie kosztów przez pracodawców dezynfekcji samochodów prywatnych.  

19. Zwolnienie z niektórych czynności/ ograniczenie ilości czynności /wzmożone zabezpieczenie/ 

osób z podwyższonej grupy ryzyka tj. chorujących onkologicznie, przewlekle chorych (m.in. na 

cukrzycę, nadciśnienie, osłabienie układu immunologicznego).oraz osób powyżej 60 roku życia. 

Zwolnienie następuje na uzasadniony wniosek kuratora.  

20. Biorąc pod uwagę możliwość przenoszenia przez kuratorów choroby COVID 19 przebiegającej 

bezobjawowo, na osoby odwiedzane podczas pracy terenowej, należy rozważyć przebadanie 

kuratorów na  tę okoliczność stosownymi testami. 

21. Zabezpieczenie kuratorów społecznych, w takim samym zakresie, jak kuratorów zawodowych, 

przed zarażeniem COVID-19. 
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