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W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 marca 2020 r. o udostępnienie informacji 

w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie przedstawiam, co następuje:

1. W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

koronoawirusa SARS-COV-2 zostały podjęte następujące środki:

• przekazano pracownikom podstawowe informacje dotyczące potrzeby 

zachowania odpowiednich warunków higienicznych oraz zachowania 

bezpiecznego odstępu w kontaktach z interesantami,

• zapewniono pracownikom stały dostęp do ciepłej wody, mydła w płynie, 

ręczników jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych 

i środków do dezynfekcji rąk,

• zapewniono pracownikom biura podawczego, BOI oraz kuratorom 

zawodowym środki odkażające w postaci płynu do odkażania rąk,

• przekazano pracownikom dane kontaktowe Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Brzesku oraz wykaz oddziałów zakaźnych dla dorosłych 

z terenu województwa małopolskiego,

• wprowadzenie systemu pracy zdalnej i rotacyjnej,

• zobligowano pracowników firmy sprzątającej do zwiększenia częstotliwości 

i staranności przy wykonywaniu prac porządkowych,



• zobowiązano pracowników firmy sprzątającej do przeprowadzania dezynfekcji 

klamek drzwi, poręczy i ławek w budynku Sądu oraz bieżącego uzupełniania 

pojemników z mydłem i ręcznikami papierowymi,

• prowadzony jest stały monitoring komunikatów publikowanych na stronach 

GIS, MZ oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku,

• zobowiązano pracowników do informowania przełożonych o planowanych 

podróżach w miejsca objęte zagrożeniem koronawirusem lub o powrocie 

z takich miejsc,

• prowadzona jest stała analiza zwiększonej zachorowalności wśród 

pracowników jednostki oraz nieobecności spowodowanej koniecznością 

sprawowania opieki nad dziećmi,

• wstrzymani delegacje służbowe pracowników poza siedzibę jednostki,

• wydano zarządzenie o odwołaniu wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych 

w okresie od 13.03.2020 r. -  30.04.2020 r.,

• wydano zarządzenie dot. ograniczenia obsługi interesantów oraz dostępu do 

budynku,

• wprowadzono obowiązek pomiaru temperatury ciała dla pracowników 

i interesantów,

• wydano zarządzenie dotyczące wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw 

i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., wstrzymania wysyłki wszelkich pism 

sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe, 

wstrzymania przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi 

odwoławczemu.

2. Zastosowano procedury weryfikacji pochodzenia świadków i innych stron pod kątem 

możliwości rozpowszechniania wirusa poprzez złożenie stosownego oświadczenia 

i dokonanie pomiarów temperatury ciała.

3. Pracownikom tutejszego Sądu zapewniono dostęp do ciepłej wody, mydła w płynie, 

ręczników jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych 

i środków do dezynfekcji rąk.

4. Wejścia i wyjścia ze Sądu są nadzorowane przez pracowników ochrony. Nie jest 

prowadzona szczegółowa ewidencja wyjść i wejść.



5. W budynku odkażane są klamki, poręcza i ławki dla publiczności przy użyciu 

powszechnie dostępnych środków do odkażania. Działania te prowadzona są przez 

firmę zajmującą się utrzymaniem czystości w budynku.

6. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochronne opisane w punkcie 3.

7. Nie jest monitorowane stosowanie środków ochrony.

8. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony stosownie do potrzeb.

9. Działalność czytelni akt została zawieszona do odwołania.

10. Zostało wyznaczone pomieszczenie do kontaktów kuratorów z podopiecznymi. 

W pozostałym zakresie nie wyznaczono takich pomieszczeń.

11. Nie wyznaczano. W miesiącu marcu b.r. odbędą się tylko 4 posiedzenia Sądu.

12. Każdy pracownik posiada własny pojemnik z płynem do dezynfekcji. Sąd nie jest 

w posiadaniu specjalnych pojemników do dezynfekcji rzeczy czy ubrań.

13. Prowadzony jest pomiar temperatury ciała pracowników jak i stron wchodzących do 

Sądu,

14. Wstęp do Sądu został ograniczony tylko do osób posiadających wezwanie w sprawach, 

które będą przedmiotem rozpoznania.
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