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Stowarzyszenie Adwokackie
DEFENSOR
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W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2020 r. o udostępnienie informacji
publicznej w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1330 ze zm.) uprzejmie informuję:

Ad. 1. W Sądzie Okręgowym w Łomży w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne 
obywateli zostały podjęte działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa SARS-COV-2.

Ad. 2. Sposób postępowania- zachowania stron postępowania, wezwanych na rozprawę 
w sprawach które nie zostaną zdjęte z wokandy, które wróciły z kraju/rejonu uznawanego 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny 
na zakażenie koronawirusem został uregulowany w Zarządzeniu nr A-021-9/20 Prezesa 
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie podjęcia 
działań profilaktycznych związanych z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- 
CoV-2. Treść zarządzenia, jak również innych wytycznych związanych z bezpieczeństwem 
pracowników i interesantów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znajduje 
się na stronie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży www.lomza.so.gov.pl -  
Aktualności.

Ad. 3 i Ad. 6 Wszystkim pracownikom Sądu zostały udostępnione środki ochrony 
bezpośredniej: rękawiczki, maseczki ochronne i płyny dezynfekcyjne.
Osobom wchodzącym do budynku sądu zapewnione zostały płyny do dezynfekcji.

Ad. 4. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów na rzecz 
obsługi zdalnej, odwołanie rozpraw sądowych, z wyłączeniem spraw pilnych, nie jest 
prowadzona ewidencja osób wchodzących do siedziby Sądu. Listę obecności podpisują 
pracownicy sądu z wyłączeniem sędziów.

Ad. 5. Tak, w budynkach sądu na bieżąco wykonywane są czynności związane z dezynfekcją 
i przecieraniem miejsc w których przebywają ludzie. Czynności te wykonują 
pracownicy firmy świadczącej na rzecz sądu usługę sprzątania. Do dezynfekcji 
używane są następujące środki: DR Manusteril (Gel), Baktosan, chusteczki 
do dezynfekcji. Środki dezynfekujące, na miejsca narażone na zakażenie, nanoszone są 
przy użyciu ręcznych opryskiwaczy lub są przecierane przy użyciu chusteczek 
dezynfekuj ących.
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Ad. 7. Wyznaczony pracownik sądu na bieżące kontroluje miejsca wspólnego użytkowania 
np. toalety i o ile zachodzi potrzeba uzupełnia płyty do dezynfekcji, chusteczki, 
rękawiczki.

Ad. 8. Nie dotyczy
Ad. 9. Jak wskazałem powyżej bezpośrednia obsługa interesantów została zawieszona na rzecz 

obsługi zdalnej, korespondencyjnej. Czytelnia Akt jest nieczynna.
Ad. 10.1 Ad. 11. W związku z odwołaniem rozpraw i posiedzeń sądowych do chwili obecnej 

nie zachodziła potrzeba wyznaczania konkretnych sal.
Ad. 12. Pojemniki do dezynfekcji zostały rozmieszczone we wszystkich toaletach w budynkach 

sądu, przy stanowisku ochrony znajdującym się przy wejściu do budynku oraz 
w pomieszczeniach, w których przebywaj ą pracownicy.

Ad. 13. W Sądzie Okręgowym w Łomży został wprowadzony pomiar temperatury ciała 
w stosunku do wszystkich osób wchodzących w siedziby sądu.

Ad. 14. W Sądzie Okręgowym w Łomży wprowadzone zostały ograniczenia we wstępie 
do siedziby sądu. Te kwestie zostały uregulowane zarządzeniami kierownictwa Sądu, 
publikowane na stronie internetowej Sądu, jak również na drzwiach wejściowych 
do siedziby sądu i tablicy ogłoszeń.


