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W zwi4zku z Pafistwa pismem z dnia 1 5 marca 2020r . udzielam ponizei odpowiedzi:

l) Czy i.jakie zostaly przedsigwzigte Srodki i zarz.4dzenia przez Prezesa S4du maj4ce na

celu ;zapewnienie bezpieczehstwa zdrowotnego zar6wno pracownikom S4du i

Sgdziom, a przede wszystkirn uczesitnikorn postgpowan s4dowych?

2) Czy zostaly zastosowane lprocedLrry weryfikuj4ce pochodzenie Swiadk6w/inny'ch

stron pod k4tem mo2liwoSci rozpowszechniania wirusa?

3) Cty,.ostaly pracownikonr/sgdzicrm/uczestnikom postgpowari zapewnione Sro<lki

ochrony bezpoSredniej - rgkawiczki i maseczki ochronne- inne, a jeSli tak to jakie?

4) Czy wejScia do S4du i wyjSc:ia z S4,Cu podlega.j4 ewidencjonowaniu?

5) Czy br"rdynek s4du jest odka2any, .jakimi preparatami, z. jakE czgstotliwosci4, w jaki

spos6tr?

6) Czy pracownicy zostali z:aopa1rz,eni ur rgkawiczki, maseczki ochronne, odziie2

ochror:Ln4?

7) Czy, a jeSli tak to w jaki spos6b monitoro'wane jest stosowanie ww. Srodkow ochrony?

8) JeSli nie zostali zaopatrzeni w wrv. Srodki ochrony to czy, a jeSli tak to kiedy to

nast4pi?

9) Czy c:tynna jest czytelnia iakt, a jeSli tak to w jaki spos6b zostala z.organizowa.na

ochrorLa i Srodki bezpreczehL;twa/higieny w tym miejscu?

l})Czy z.oslaly wyznaczone konkretne sale i pomieszczenia w celu wykonywania

czynnoSci z udzialem wszys tkich uczestnikow postgpowania?



ll)Czy z'ostaly wyznaczone sale spehriaj4ce: kryteria zachowaniabezpieczne.i odlegloSci

wszystkich uczestnik6w pos;tgpowaLnia?

12)Gdzie i w jakich miejsca roi;mieszczone s? pojemniki do dezynfekcji?

13)Czy prowadzony jest pomiar temperatury ciata pracownik6w s4d6w, Sgdzi6w i os;6b

wchoclz4cych do s4du?

14) Czy wstgp do s4du zosral ograniczony do krggu os6b, kt6re zosraly wezwane do sq.du

lub maj4 prawo wziEc udzjal w konkretnei czynnoSci?

adl) Wprowetdzono ltczne zarzqdz:enia Prezesa S4du udostgpnione na stronie internetowej

www.gizvcko..sr.qov'pl, ponadto umiejscowione w miejscach publicznych, rowniez na

drzwiach wejdrciowych do budynku.

ad2) Wprovradzono procedury rveryfiku.j4ce pochodzenie stron pod k4tern mozliwofci
rozpowszechrrLian ia wirusa.

ad3) W miarg mozliwoSci pracorvnikom i stronom zapewnia sig Srodki ochrony osobistej

gl6wnie rgkav'riczki oraz 2ele antybekteryj ne.

ad4) WejScia do budynku podlegajq dok'tadnej ewidencji. Osoby wchodz4ce do budynJku

otrzymuj4 pouczenia w formie instrukcji o mozliwoSciach kontaktowania sig w swoich

sprawach za pomoc4 Srodkow elektroniczn'ych, wyj4tkowo w sprawach pilnych umozliwia s;ig

wejScie do budynku.

ad5) Budynek jest regularnie sprz4tany zia. pomocq Srodk6w myj4cych, szczegolnE uwatgg

zwraca sig na regularne mycie klamek do drzwi od pomieszczeri s4du.

ad6) PracowrLicy zostali wlposaz3ni w rgkawiczki ochronne oraz zele anrybakteryjn.e.

Zamowienie na maseczki ochronne orazpl)'ny dezrynfekuj4ce jest w trakcie realizacji.

ad7) Wszyscy pracownicy uzywairl Srodl,row ochronnych. Nalezy zauwazyc 12 w chwili
obecnej 70o/o personelu przebywa na zwc,lnieniach lekarskich, zaleglych urlopach lub teZ

wykonuje prace zdalne. W budynkach s4du (3 lokalizacje S4du w Gizycku) przebywa nie

wigcej niL 6:)' os6b kazdego dnia, s4 to gl6wnie osoby funkcyjne kt6rych obecnoSc jest

niezbgdna do funkcjonowania jednostki, trlonadt,c pozostaj4 w pracy osoby w wydzialach

orzeczniczych. kt6re udzielajqtelefonicznie/mailowo wsz,elkich informacji.

ad8) Zamowienie na Srodki ochronne zostalo zlozone. Kolejne dostawy mog4 nast4pic w
czgSciach, niekt6re zam6wienia okreslone jeLko pilne do realizac.ji w najbliZszych dniach.

ad9) Miejsce clo czytania akt jest nierczynne do odwolania.

adlO) Wyznac'.zono sale do posiedzen przSr ograniczeniu liczby publicznoSci do 2 os6b rLa

salg, na chwilg' obecn4 odwolane s4 wszystkie wokandy do korica kwietnia br. za wyj4tkiern
spraw pilnych.



adl l) - Wokandy w sprawach pilnych pr:reprowadza siE na najwigkszych

tak by zachowac maksymalne odlegloSci ord uczestnik6w.

adl2) Pojemniki do dezynfekcji umieszcza sig w toaletach s4du a

dostgpnych dla os6b wchodz4cych do bud1,1(5*.

ad13) Prowadzony jest staly systematy<>zny pomiar temperatury ciala

(r6wnie2 pracownik6w) wchodzqcych do budynk6w s4du. Osoby kt6rych

przekracza 38oC nie uzyskuj4 zgody na wejScie do budynku.

adl4) Zezwala sig na wejScie do budynk6w s4du stronom postEpowania w

oraz osobom kt6rych praca jest niezbgdna,Co funkcjonowania jednostki.
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