
Prezes Sądu Rejonowego Prudnik, dnia 23 marca 2020 roku
w Prudniku

A-061-10/20

Stowarzyszenie Adwokackie

DEFFENSORIURIS

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.03.2020r.

poniżej przedstawiam żądane informacje:

Ad. 1. Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 12 marca

2020r.- A 0212-1/20 wstrzymano w dniach 13 marca 2020r do dnia 31 marca 2020r osobiste

przyjęcia, a także możliwość osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta, Biurze

Podawczym, Kasie, Sekretariatach Wydziałów i Zespołów, Zespołach Kuratorskiej Służby

Sądowej, Oddziałach, za wyjątkiem osób uczestniczących w rozprawach i posiedzeniach nie

odwołanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 12 marca

2020r -A-0212-3/20, z wyjątkiem spraw pilnych.

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 12 marca 2020r.- A 0212-

3/20 odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym

w Prudniku w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. z wyjątkiem spraw

pilnych.

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 12 marca 2020r.- A 0212-

3a/20 w okresie od 13 marca 2020r do 31 marca 2020r w przypadku kuratorów zawodowych

wyrażono zgodę do ograniczenia wykonywania czynności w terenie oraz kontaktu ze stronami

w trakcie dyżurów do spraw pilnych, a także ograniczono do niezbędnego minimum zlecenia

przeprowadzenia wywiadów środowiskowych.



Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 20 marca 2020r. odwołano

terminy rozpraw i posiedzeń (z obecnością osób trzecich) wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w

Prudniku w okresie od dnia 01 kwietnia 2020r do dnia 30 kwietnia 2020r w wyjątkiem posiedzeń

w sprawach pilnych.

Ad. 2. Wejścia do budynku są ograniczone do wejścia stron w sprawach pilnych, po

wcześniejszej weryfikacji pod kątem rozpowszechniania wirusa.

Ad. 3. Pracownicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki , maseczki, antybakteryjne środki

czystości, płyny do dezynfekcji rak.

Ad. 4. Wejścia i wyjścia z Sądu podlegają ewidencjonowaniu na podstawie złożonego

przez stronę oświadczenia w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-

CoV-2.

Ad. 5. Budynek sądu tj. klamki do drzwi, poręcze, przyciski do windy, szafki na klucze,

krzesła, ławy i inne urządzenia znajdujące się na korytarzach sądowych i miejscach ogólnie

dostępnych są dezynfekowane przez firmę sprzątającą w trakcie dyżuru w porannych godzinach

oraz w godzinach popołudniowych za pomocą środków zakupionych w sklepach z artykułami

BHP zgodnie z obowiązującymi atestami.

Ad. 6. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony bezpośredniej.

Ad. 7. Powołany zespół kryzysowy ds. podjęcia działań w związku z koniecznością

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa na bieżąco monitoruje zużycie i

wykorzystywanie wydanych środków ochrony bezpośredniej.

Ad. 8. Nie dotyczy.

Ad. 9. Czytelnia akt zgodnie z Zarządzeniami Prezesa i Dyrektora z dnia 13.03.2020r oraz

20.03.2020r. dostęp do Biura Obsługi Interesanta oraz czytelni został ograniczony do spraw

pilnych.

Ad. 10. Na parterze budynku wyznaczono pokój do przeprowadzenia spotkań

interesantów z pracownikami Sądu w wyjątkowych sytuacjach lub w razie konieczności.

Ad. 11. Wyznaczono salę rozpraw spełniającą kryteria zachowania bezpiecznej odległości

wszystkich uczestników postępowania.

Ad. 12. Pojemniki do dezynfekcji są rozmieszczone przy wejściu do budynku w

sekretariatach oraz toaletach.

Ad. 13. Pracownicy ochrony zostali upoważnieni do badania temperatury ciała przy

wejściach do budynku Sądu wszystkim osobom nie zatrudnionym w tut. Sądzie jak również

pracownikom przy wejściach do budynku Sądu, za zgodą pracownika, w szczególności, co do

których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną, a także na prośbę pracownika.



Ad. 14. Wstęp do Sądu został wstrzymany. W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki

z zachowaniem wszelkich środków zabezpieczających (zachowany 1-1,5 m odległości,

rękawiczki, środki dezynfekujące) jest udzielana informacja w punkcie wyznaczonym na

korytarzu.

Jednocześnie informuję, iż zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Prudniku są dostępne na stronie BIP - www.prudnik.sr.gov.pl.
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