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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2020 t. o udostępnienie informacji

w trybie ustawy z dnip 6 września 200I r. o dostępie do informacji publicznej (tj . Dz.U .

z 20|9 r.) poz. |429) w zakresie fuŃcjonowania sądu w okresie zagrożenta

epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 uprzejmie

informuje, że w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim podjęte zostŃy wszelkie

możliwe dzińania mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz uczestników

postępowań sądowych.

W tym celu wydane zostały stosowne zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu,

które publikowane są na stronie internetowej BIP.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zachowuje ciągłość pracy, z tym, że w

okresie od dnia 13 marca 2020 r. do 30 kwietnia ż020 r. odwołane zostały terminy

wszystkich sesji sądowych, zvłyłączeniem spraw pilnych.

Do tozpoznawania spraw pilnych oraz wykonywania innych czynności z

udziałem uczestników postępowań sądowych wydzielonazostała odrębna sala rozpraw.

Wprowadzono ograniczęnie dostępu do sądu interesantów poprzęz umozliwięnie

wejścia do budynku jedynie osobom wezwanym lub zawiadomionym. Ograniczono

korzystanie z Biura Obsługi Interesanta i Biura Podawczego do kontaktu

telefonicznęgo, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub operatora

pocźowego. Nieczynna jest czytelnia akt.

Osoba wchodząca do budynku sądu jest zobowtązana do ńożęnia oświadczenia,

co do okoliczności mogących mieć wpływ na podejrzenie zakńenia koronawirusem.



W przypadku stwierdzenia okoliczności stwarzających zagrożenie epidemtczne

osoba taka nie jest wpuszczana do budyŃu lub otrzyrnuje polecenie natychmiastowego

opuszczenia budynku.

W dalszej kolejności podejmowane są działania zgodnie z opracowanymi

procedurami po stępowania w sltuacj ach zagr ożenia koronawirus em.

W celu ograniczenia kontaktu między pracownikami sądu, wdrożono rotacyjny

system pracy a na stanowiskach, na których jest to możliwe z uwagl na zakres

wykonywanychzadań i możliwości techniczne - pracę zdalną.

W przypadkach, w których obecność pracownika nie jest niezbędna pracownicy

kierowani są na zaległe urlopy wypoczynkowe.

Pracownikom i uczestnikom postępowń sądowych zapewnione zostńy

wszystkie dostępne środki ochrony bezpośredniej, w tym rękawiczki i maski ochtonne,

udostępniono środki dezynfekujące. Miejsca szczególnie naraźone na dotyk (poręcze

schodów, klamki, blaty, stoliki, lady) są systematycznie odkażane środkami

dezynfekującymi.
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