
PREzEs
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Adm,051-13/20
Dnia 2O marca 2020 foku

stowarzysżenie Adwokackie
,,DEDENSoR IURIS,
ul. Wojska Polsklego 2l4
76-200 słupsk

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publiczne z dnia 15

majca 2o2o -oku inlorm tle eo nasteplje:

Ad.1

u' sądzie Rejonorv_vm w Prą.susze Zostabr \łydane stosoq,ne zalządzenja

m,in.

zarządzenie o odrł.ołaniu sesji sądow]rch \Ą, okresie od dnia 13.03.202O r,

do dnia 31.03,2020 l. Z \łyłączeniem spraw pilnych;

zarządzenie o odrł,ołaniu sesji sądo§ych \Ą, okleśie od dnia 01,04.2O2O

r, do dnia 30.04,2020 r, z wyłączeniem spfa\ł,pilnych;

- zaIządzenie w spfaM,ie ograniczenia po111szania się po budynku sądu
Rejonolł,ego . Plzysusze ( ograniczenie $-Załresie obsługi interesantów
jedynie do obsługi telefonicznej i elektronicznej);

- żarządzenie o zau,,ieszeniu do odlł,ołarria dyżuró$, pełnionych u,

poniedzialki od godz. 15.30 do 18.00 ;

- rozesłano do u,sźłistkich pracowników zatrudnionych w sądzie

Rejonorłl.rn w Przysusze inforrnacje jak zabezpieczJć się przed

koronarł.irrrsem (instrukcja mycia rąk, zachowanie odpowiedniej

odległości, unikanie kontaktóW Z osobami z wysokiego ryZyka, itp.);

zalządzen\e \n, spla\ł-ie ograniczenia wykon}.wania zadan służbo\łYch
przez kuratorów zawodowych i społecznych;

- osoby wchodzące do Sądu (rvszvscy bez uryjątku) poddawane są

pomiaro§,i tempelątury ciała; w przypadku podwyższonej temperątury 1ub

odmowy poddar-fa się bądaniu nie będą Wpuszczane do budynku, bez

\ł.zględu na to kim są.



Ad-2

Z uwagi na odwołanie sesji sądow},ch nie było potrzeby wplo\nadzania
procedur.

Ad.3

Wszystkim placownikom tut, sądu zostaŁv udostępnione żele antybakteryjne
do rąk, chusteczki antybakteĘine, rękarł,iczki jednorazo\ne, maseczki, Osobv
§/chodzące do Sądu dokonują deąvnfekcji raJ<, poprzez ułcie żelu

antybałteryjnego.

Ad,4

Ev.idencjonowa:riu przy wejściu i qjściu podlegają pracownicy , którzy
pobierają klucze od Sekretariató\ł,, co do pozostĄrch pracowników nie

prowadzi się takiej ewidencji; prowadzona jest ocz}.\ł.iście lista obecności,

którą podpisują \ł-szyscy zatn_idnieni \Ą.tut. Sądzie urżędnicy i placo$.nlcy

obsługi.

Ad.5
Codziennie pracownik ze\^|nęŁfzĄej firmy sprzątającej odkaża preparatem

dezynfekującym m.in. klamki u drzwi, poręcze na schodach, biurka,
Ad,6
Pracownicy tut. Sądu zostali żaopatlzeni rv rękawiczki jednorazowe i

maseczki,

Ad.7

Środki będą uzupelniane poprzez zgtosuenia pracowników,

Ad.a
Na dzień udzielania informacji rł,szyscy pracovnicy tut. Sądu zostati

uaopatrueni ul środki ochrony przed kolonalvirusem.

Ad.9

W Sądzie Rejonow},rn w Przysusze z uwagi na $,arunki lokalo\ł,e nie

funkcjonuje cąvteinia akt,

Ad.1o

Sesje sądowe W okTesie od 13.03,2020 r. do 31,o3.202o f. ofaz C}d

OI.04.2O2a r. do 30.04.2O2O r, zostały od\ł,ołane.

Ad.11

Sesje sądowe \ł. oklesie od 13,03,2020 r. do 31,03.2020 l. olaz ód

o1.o4.2o2o r, do 30.04,2020 r, uostały od§,ołane, z uryłączeniem spra\Ą,

pilnych,



Ad.12

Po.jemniki z żelelrL do dezynfekcji zostafy tozmieszczone przy §,ejściu do

budynku Sądu. Poza tym każdy z pracowników tut, Sądu posiada pojemnik

z żelem dezynfekuj ącym.

Ad.13

Osoby wchodzące do Sądu (wszyscy bez wyjątku) poddawane są pomiarowi

temperatury ciałą; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmoul,

poddania się badaliu nie będą rł,puszczane do budynku, bez względu na to

kim są.

Ad.14

Sesje sądowe w oklesie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r:. otaz od

o1.o4.2o2o r. do 30,o4.2o2o r. żostały odwołane, z Wyłączeniem spraw
pilnych.
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