
WIcEPREZES

S4DU REioNowEco w KARTUZACH

Kamrzv. 26 rlr^xca 2020t

Stowarzyszenie Adwokackie

,,DEFENSOR IURIS"

A-142-2/20

W odpowiedzi na wniosek o u&ielenie infotmacji publicznej z dr,ut 15.03.2020r., nadeslanego

w dniu 16.03.2020t. poczq mailow4 upzeimie ptzedstawiam Z4dane informacie:

ad. 1 - tak, zostaly wydane stosowne zztz4dzenia przez Prczes S4du i Dyrektota, reguluj4ce

postgpowanie zgodnie z zalecenizrirl Ministetstwa Sprawiedliwosci oraz slu2b sanitamych' w

szczeg6lnoSci ogr ar;liczorro dzial no66 s4du, szczeg6ly ta sronie intemetowei s4du

ad. 2 - tak, takie dane s4 odbietane od os6b wchodz4cych na teren s4du'

ad.3 - tal.- dla pracownik6w sadu, w razie szczegolnei potrzeby i w tazie konieczno6ci ptowadzenia

postgpowania z u&ialem osoby zakaionei (np. tozpoznania wniosku o tymczasov/e aresztowarue) jak:

maseczki, rgkawiczki, ocht*niacze na obuwie, odzie' ochronna; uczesmicy postgpowad zdndzziAq

objawy infekcii nie s4 wpuszczani na teren s4du;

ad. 4 - nie

ad. 5 - budynek s4du iest odka2xry glowtie przez pracownik6w 6rmy sptz4tajacej co&iennie oraz

pracownik6w firmy ochroniatskiej w razie zaismienia takiej potrzeby; dtodki do dezynfekcii

powierzchni, kt6re udalo sig nam pozyskac: velox Top AF - spray do mycia i dezynfekcji powietzchni;

ad. 6 - pxrz odpowiedZ na punkt 3,

ad. 7 - wydawane s4 wedlug pottzeb ptzez oddzial administtacyiny,

rd. 8 - patrz odpowie&l na Punkt 3,

ad. 9 - nie jest czynna,

ad. 10 - tak, od 25.03.2020 s4 do tego celu wyznaczone dwie sale tozptaw,

ad. 11-tak, pattz odpowied2 punkt 10,
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td.72 - nte posiadamy specjalnych pofemnik6w do dezynfekcji, iednocze6nie informuie, ii plyny do

dezynfekcji w spmyu znajdui4 sip przy weiiciu do budynku - u ochrony, a akie s4 udostgpnione ekipie

sprz4tai4cei; w sytuaciach naglych i koniecznych takie Srodki znajdui4 sie we wskazanym miejscu i s4

uydawane do u2y&;

ad. 13 - tak,

ad. 14 - tak, szczeg6ly na stornie intemetowej s4du.

Z powaiariem

v\,rcE EZES
54du Be w Xarluzach


