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Przyłączając się do apelu Krajowej Rady Kuratorów
wyrażonego
Michał
Błoński w piśmie z dnia 08 stycznia
2021r, znak 1/V/2021, w imieniu kuratorów zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku
Zawodowym Kuratorów Sądowych, zwracam się z prośbą o pilne podjęcie kroków zmierzających do
objęcia kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID - 19.
Informuję, że nasza grupa zawodowa liczy nieco ponad 5200 osób. Zgodnie z art. 3 ustawy
o kuratorach sądowych, wykonujemy swoja zadania nie tylko w budynku sądu, ale również
w środowisku podopiecznych, a także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu,
w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczorehabilitacyjnych.
W Narodowym Programie Szczepień zostaliśmy uwzględnieni jako grupa, która może zostać
zaszczepiona w etapie II wraz z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości. W naszym odczuciu,
w tym zakresie powinniśmy być uwzględnieni w grupie, która może być zaszczepiona w etapie 0,
podobnie jak chociażby pracownicy ośrodków pomocy społecznej
Kuratorzy zawodowi wykonując swoje obowiązki służbowe pełnią dozory/nadzory w
miejscach zamieszkania podopiecznych, wykonują w ciągu roku setki wywiadów środowiskowych,
kontrolują realizację obowiązków przez osoby dorosłe oraz nieletnie, kierują skazanych do wykonania
kary ograniczenia wolności, kontrolują sytuację osób ubezwłasnowolnionych, poddanych kurateli,
uczestniczą w często wielogodzinnych kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi.
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Wszystko to sprawia, że jako grupa zawodowa mamy kontakt z bardzo wieloma osobami, w
tym tymi najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo zachorowania na COVID. Wielokrotnie sami
również jesteśmy narażeni na zakażenie, bowiem nasi podopieczni nie zawsze przestrzegają
elementarnych zasad higienicznych, sanitarnych. Nadto, niejednokrotnie z uwagi na warunki
mieszkaniowe naszych podopiecznych niemożliwe jest zachowanie zasady dystansu społecznego, o
którym Państwo tak często wspominacie.
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Pragniemy podkreślić, że ciężko pracujemy z naszymi podopiecznymi, którzy wielokrotnie
sami obawiają się kontaktu z nami z uwagi na wykonywaną przez nas pracę i odmawiają pracy z nami,
co wielokrotnie powoduje pogłębienie ich problemów i niemożność sprawowania nad nimi
dostatecznej pieczy, niweczy dotychczasowe osiągnięcia. Pracując w wielu różnych środowiskach
możemy przyczynić się do zwiększenia ilości zakażeń.
Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Krajową Radę Kuratorów tylko do końca
października 2020 r., aż 177 (na 5211,5 etatów kuratorskich) kuratorów uzyskało pozytywny test na
COVID – 19, a wynik ten nie uwzględnia późniejszych miesięcy, kiedy następowały drastyczne wzrosty
zachorowań. W naszej ocenie jest to bardzo duża ilość zachorowań. Nieobecność kuratora w pracy
powoduje, że jego obowiązki wykonać musi inny kurator, co dodatkowo naraża na zachorowanie.
Kolejnym argumentem na umożliwienie kuratorom wcześniejszych szczepień jest fakt, że
swoje czynności wykonujemy na zarządzenie sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mamy wątpliwości,
że usprawni to pracę polskich sądów i ograniczy odwoływanie rozpraw z uwagi na brak wywiadu
kuratora sądowego
Poza tym, że jesteśmy kuratorami sądowymi, którzy lubią i szanują zarówno swoją pracę jak i
podopiecznych jest to, że nie przestaliśmy być ojcami, matkami, synami, córkami, wnukami, którzy
pracując z podopiecznymi codziennie obawiają się o swoich najbliższych.
Zwracam się także z prośba o objęcie szczepieniem przeciwko COVID – 19 kuratorów
społecznych, którzy współpracują z kuratorami zawodowymi, i pomimo trudnej sytuacji epidemicznej
i związanym z tym zagrożeniem, nie zrezygnowali z pełnienia swojej funkcji.
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