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Odpowiadai Ec na wniosek z dnta

inforniuj g uprzejmie, ze:

Pani

adw. Kinga Dagmara Siadlak

Prezes Stowarzys zenia t t Defensor Iuris "

15 marca 2020r. o udzielenie informacji publicznej

ad.1

zostaly przedsiEwzigte oraz podejmowane sq na brez4co Srodki i zarzqdzenra ptzez prezesa

s4dr-r i dyrektora s4du maj4ce na celu zapewnienie bezpteczehstwa zdrowotnego zar6wno

pracownikom S4du i SEdziom i uczestnikom postqpowari s4dowych polegaj4ce na

ograniczeniu kontaktu pracownik6w s4du z interesariuszami zewnElrznymr, w dniach

1 0. 0 3 . 2 020 r. 12.03,2020r, | 6.03 .2020r, 20'03'2020r, 24.03 .2020r' :

w dniu 10.03.2020 r. Dyrektor S4du Rejonowego wprowadzil zarzqdzeme dotyczqce

powolania zespolu dedykowan ego zagroZeniem zwiqzarrym rozprzesttzenianiem sig wirusa

SARS-CoV-2,

w dniu 12.03.2020r Dyrektor S4du Rejonowego wydal zaruqdzenie adresowane do

pracownik6w ochrony dotyczqce ograniczeh zwrqzanych z wpuszczaniem interesant6w do

s4du:

- wejS6 do s4du moze wylqcznie osoba posiadaj4ca wezwanie lub zawiadomienie za

okazaniem dokumentu wezwania i dowodu tozsamoSci w przypadku braku -do ustalenia na

BOI czy dana osoba ma w tym dniu siE stawid

-w zakresie pozostalych osob do s4du mole zostal wpuszczorla opr6cz pracownikow jedynie

osoba wykonuj4ca czynnoScr na tzecz S4du Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na

podstawie aktualnej umowy, zam6wienia lub czynno6ci slu2bolvych na podstawie aktualnych

um6w lub czynnoSci sluzbowYch

-w zakresie wszystkich os6b wpuszczanych do budynk6w s4du, zarzqdzono obowi4zkowy

pomiar temperatury- po dokonaniu weryfikacji wstgpu wprowadzony zostal obowi4zek



pomiaru temperatury ciala, w celu uniemozliwienia wstqpu osobom, co do kt6rych istnieje

podei rzenie zar aAenta chorob4 zaka2nq.

-w dniu 12.03,2020 r. Dyrektor i Prezes S4du Rejonowego wydal zaruqdzenie dotyczqce

zapewnieniabezpieczeristwa i wdrozenia procedur maj4cych na celu ochrong zdrowra r Zycia

pracownik6w s4d6w i interesant6w- w tym ograniczono podroze sluzbowe oraz szkolenia, na

rzecz dostgpnych w s4dzie narzgdzi ogramczajqcych koniecznoS6 kontaktu

bezpoSredniego(videokonferencja, telekonferencja, komunikacja telefoniczna, mailowa),

zalecono pracownikom uwazne rozwaLenie zasadnoSci wyjazd6w w miejsca o

podwyZszonym stopniu ryzyka, zalecano aby przez okres 14 dni po powrocie korzystat z

urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego z r6wnoczesna konsultacj4 ze stacja

sanitarno-epidemiologrcznq, wobec pracownik6w kt6rzy powracaj4 z zagtanrcy w tym z

teren6w objgtych zagrohemem epidemiologicznym pracodawca zastrzegl sobie prawo

dodatkowych dzialan \r/ porozumieniu i we wsp6lprccy z Powiatowymi lub Wojew6dzkimi

inspektorami Sanitarnymi pouczono o obowi4zku przestzegania zasad i procedur

okreSlonych przez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego, Wojew6dzkre i Powiatowe Stacje

Sanitarno-Epidemiolo g rczne I Ministerstw o Zdrowta

-w dniu 16.03.2020 r, Dyrektor S4du Rejonowego wprowadzil zaruqdzenie dotycz4ce

ograniczenia hczby pracownik6w w budynkach s4du do odwolania, wprowadzony zostaL

rotacyjny czas pracy oraz o ile specyfika pracy na to pozwala pracg zdalnq, zostaly r6wniez

ograniczone wokandy do spraw pilnych, spraw objgtych dyzurem aresztowym oraz dy|urem

III Wydzialu Rodzinnego i Nieletnich

-w dr-riu 24 marca 2020r dyrektor s4du wydal kolejne zarzydzente dotyczqce postgpowania

wobec wchodz4cych na teren s4du lub przebywaj4cych na jego terenie os6b objgtych

podejrzeniem zakalema (szczegolowo opisanych w zarzqdzeniu, w tym zastosowanie Srodk

6w ochrony biernej, odmowg wpuszczenia do s4du a w przypadku odmowy opuszczenia

budynku odizolowanie i dalsze czynnoSci wobec bliskiego kontaktu z osobami i miejscami

z kt6ryrni siE stykala na terenie s4du), wskazano jednostkg odpowiedzialnq za wykonane

zarz4dzen oraz spo s6b po stEpowania

Zarzydzema wydane przez Prezesa S4du z

kornunikat prezesa s4du dotyczqcy skrzynkr

s4du w za\<Iadce aktualnoSci

Ad.2.

dnia 16.03.2020r t z dnia 20.03.202h oraz

podawczej dostgpne s4 na stronie internetowej



do s4du mog4 by6 wpuszczane jedynie osoby wezwane lub zawiadomione za okazamem

dokumentu wezwania i dowodu tozsamoSci, w przypadku braku do ustalenia w BOI czy dana

osoba ma w tym dniu sig stawii .

W przypadku pilnych wokand (arcszt, dyLw III Wydziatu Rodzinnego i Nieletnich) i w

zwi1zku z tym koniecznoSci4 wejScia stron do budynku sqdu, pracownik ochrony dokonuje

pomiaru temperatury w celu uniemozliwienia wstgpu osobom, co do kt6rych istnieje

p o dej rzenie zar aZema chorob 4 zaka2nq.

Ad.3.

Przy kaldym wejSciu, w kazdym budynku S4du Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zoslaly

umieszczone dozowniki z plynem do dezynfekcji r4k.

Ad.4.

WejScia i wyjScia pracownik6w s4du sE ewidencjonowane. Biuro Obslugi Interesanta jest

zamknigte, udziela informacji jedynie telefonicznte,bqdL elektronicznie -email.

Ewidencja interesant6w polega na dokonaniu weryfikacji koniecznoSci wejScia do budynku

zgodnie z zarz4dzeniem dyrektora, co do interesant6w pracownicy ochrony dysponuj4

drukami wokand celem weryfikacji danych interesant6w i zasadnoSci ich wejScia do budynku

( na wezwanie s4du)

Ad.5.

Zosraly zakupione ptyny do dezynfekcji powierzchni (MEDISEPT Velox Spray), do

dezynfekcji podtrog (Septosurf) oruz plyn do dezynfekcji r4k (ECOLAB Skinsep pur).

Pracownik firmy sprzqtajqcej dwa nzy dziennie dezynfekuje wszystkie klamki od drzwi,

porgcze na klatkach schodowych orazraz dziennie dezynfekuje podlogi,

Placownicy dysponuj4 plynami do dezynfekcji r4k orazplynami do dezynfekcji powierzchni,

kt6rych v?ywajqw razie swoich potrzeb.

Ad.6.

Pracownicy wszystkich wydziaNow, oddzial6w i innych kom6rek organrzacyjnych s4du

otrzymali plyn do dezynfekcji r4k, plyn do dezynfekcji powierzchni oraz rEkawiczkr

jednorazowe.

Ad.7.

CzynnoSci pani sprz4taj4cej s4 monitorowane w ci4gu dnia, pracownicy s4 pouczani, aby

nosili rgkawiczki jednorazowe i czgsto dezynfekowali rgce.

Ad.8.

zostali zaopalrzeni w Srodki ochrony

Ad.9.



Biuro Obstugi Interesanta jest zamknigte, udziela informacji jedynie telefonicznre, bqdL

email.

Ad. 10.

Nie wyznaczono konkretnych sal rozptaw, wobec zniesienia wokand t ograniczenta

rozpoznawania spraw do spraw pilnych w s4dzie sqrczpoznawane tylko sprawy pilne.

Ad. 11.

Nie wryznaczono konkretnych sal i pomieszczen spelniaj4cych kryteria zachowanta

bezpiecznej odlegloSci wszystkich uczestnik6w postgpowania, wobec zniesienia wokand i

ograniczeniarczpoznawania spraw do spraw pilnych w ruzie zgLoszenta potrzeby nabtelqco

istnieje mozliwoSi wskazania wigkszej, wolnej Sali rozpraw

Ad.12.

Dozowniki do dezynfekcji r4k zosta\y rozmreszczone przy kaldym wejSciu do wszystkich

budynk6w S4du Rejonowego w Gorzowie Wlkp,

pracownicy otrzymalt na kaldy wydzial, oddzial pojemnik ze spryskiwaczem wypelniony

ptynem do dezynfekcji r4k i nim dysponuj4

Ad.13.

Pracownicy ochrony dokonuj4 pomiaru temperatury kazdej osobie zarim wpvszczq je do

budynku,

Ad.l4.

Wstgp do budynku zostal ograniczony zarzqdzeniem Dyrektora S4du Rejonowego z dnra

16,03.2020r. oraz zanqdzentem z dnra 12.03.2020r, (Ad .1.)
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