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Na podstawie art. 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeŚnia żOOL r. o dostęPie do

informacji publicznej (t.j, Dz, U,żOI9, poz, L4ż9\, w odpowiedzi na wniosek z dnia ]"5 marca 2O2O r.

uprzejmie informuję:

Ad I,2

Na stronie internetowej (BlP) Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, na tablicach o'głoszeń oraz

przed budynkami Sądu na bieżąco są zamieszczane zarządzenia i informacje kierownictwa Sądu

Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz

uczestnikom postępowań sądowych.

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej Sądu - www.lublin-zachod.sr.gov.Pl -
w zakładce - Aktualności.

Ad 3,6,7,8

Pracownikom zostały zapewnione płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki

ochronne. W każdym budynku dostępny jest termometr na podczerwień do pomiaru temperatur!.

Maseczki i rękawiczki ochronne są wydawane uczestnikom postępowania na ich prośbę. Na bieżąco

w łazienkach uzupełniane są pojemniki z mydłem i papierowe ręczniki. Środki ochrony wydawane są

sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb przez pracowników. Zlecono montaż przegród z materialu

pleksi na stanowiskach w BOl.

Ad4

Nie jest prowadzona ewidencja wejść do budynków Sądu, Wejście do budynków jest ograniczone

wyłącznie dla uczestników spraw pilnych na podstawie przekazywanych ochronie wokand oraz dla

pracowników, którzy podpisują listy obecności.



Ad5

Po wprowadzeniu ograniczenia wstępu interesantów wszystkie budynki zostały zdezynfekowane.

Preparaty użyte do dezynfekcjito: alkosol ekstra UN 1903 i chlorek lV rzędu soli amoniowej 5%.

Kilka razy dziennie personel z firm świadczących usługi sprzątania wykonują odkażanie klamek,

poręczy, przycisków w windach i innych miejsc narażonych na częste używanie, Do dezynfekcji

stosowany jest środek Profimax (produkt bakteriobójczy i grzybobójczy do czyszczenia i szybkiej

dezynfekcji).

Ad9

Zgodnie zzarządzeniem czytelnia akt nie jest dostępna dla interesantów.

Ad ].0, 11

Z uwagi na odwołane sesje sądowe nie wyznaczano konkretnych sal i pomieszczeń do wykonywania

czynności. Wydziały rozpatrując sprawy pilne we własnym zakresie dokonują wyboru najbardziej

odpowiednich sal rozpraw i pomieszczeń.

Ad 12

pojemniki z płynem dezynfekującym są dostępne przy stanowiskach ochrony przy każdym wejŚciu do

budynku.

Ad 13

Dla osób chcących skontrolować temperaturę termometry na podczerwień są dostępne We

wszystkich budynkach Sądu. Pomiar przymusowy nie jest prowadzony.

Ad 14

Wstęp do Sądu jest ograniczony wyłącznie do kręgu osób, które zostały wezwane lub mają prawo

wziąć udział w konkretnej czynności.
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