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ZARZ^DZENIE NR 18/2020

Prezesa i Dyrektora

S^du Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedzib^ w Swidniku

z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: podj^cia dzialah profilaktycznych zwi^zanych z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-

CoV-2.

dzialaj^c na podstawie przepisow art. 22 § 1 pkt 1, art. 31 a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadowpowszechnych zarz^dzamy co nastepuje:

§1

W zwiazku z aktualn^ sytuacj^ w kraju zwiazana^ z szybkim rozprzestrzenianiem si$ wirusa

SARS-CoV-2 i potrzeb^ podj^cia dzialah profilaktycznych maj^cych na celu ochron? zdrowia

pracownikow i interesantow Sadu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie

z./s w Swidniku zarz^dzamy, co nastepuje:

1. ogranicza sie do odwolania wstep do budynku Sadu Rejonowego Lublin-Wschod

w Lublinie z/s w Swidniku z wyl^czeniem pracownikow, osob wezwanych lub

zawiadomionych o nieodwolanych terminach rozpraw i posiedzeh w sprawach pilnych

wymienionych w zarzadzeniu nr 17/20 z dnia 13 marca 2020 roku;

2. zaprzestanie do odwolania przyjmowania interesantow przez kuratorow s^dowych oraz

kuratorow spolecznych na terenie Sadu Rejonowego Lublin - Wschod w Lublinie

z siedzib^ w Swidniku za wyjalkiem czynnosci pilnych polegaj^cych na:

- koniecznosci zabezpieczenia sytuacji opiekuhczo - wychowawczej maloletniego

w trybie zarzadzenia tymczasowego oraz w zakresie ustanowienia opieki prawnej dla

maloletniego i osoby doroslej;

koniecznosci zabezpieczenia praw pokrzywdzonych w trybie ustawy

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 r. (tj. z dnia 09.01.2020 Dz.



U. 2020 poz. 18);

- ograniczenie do niezbednego minimum czynnosci podejmowanych w terenie przez

kuratorow, w tym kuratorow spolecznych i podejmowania decyzji w tym zakresie

w konsultacji z Kierownikami Zespolow Kuratorskich;

- powierzenie kuratorom, w tym kuratorom spolecznym, prowadzenia spraw

podlegaj^cych wykonaniu i utrzymyvvaniu kontaktu z osobami wobec ktorych

realizowane jest orzeczenie sadu przede wszystkim przy wykorzystaniu srodkow

komunikowania sie na odleglosc w postaci: telefonicznej, poczty elektronicznej, faksu;

- czasowe zawieszenie osrodkow kuratorskich.

§2

Zarzadzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogloszeh w budynku Sadu, na stronie

internetowej Sqdu oraz przed wejsciem do budynku.

§3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

!
IVscl jod
vidniku

Y-czula


