
Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej 

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 2; tel. (29) 7468931, fax (29) 7468933

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 marca 2020 roku.

Adm 0300-10/20

Stowarzyszenie Adwokackie 
DEFENSOR lURIS

ochrony

W odpowiedzi na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej z dnia 

15 marca 2020 roku informuję:

Ad. 1. Ograniczono dostęp interesantów do Sądu ( kontakt tylko telefoniczny 

i mailowy), odwołano wszystkie rozprawy od 13 do 31 marca 2020 roku. 

Ograniczono urzędowanie BOI i czytelni akt.

Ad. 2. Do Sądu mogą wchodzić tylko osoby z wezwaniem na rozprawę lub 

posiedzenie, o ile ich sprawa nie została odwołana.

Ad. 3. Wszystkim pracownikom zostały dostarczone środki 

bezpośredniej t.j rękawiczki żele do dezynfekcji rąk i maseczki dla pracowników 

ochrony i BOI. Pracownikom i osobom wchodzącym do Sądu dezynfekowaną są 

ręce i mierzona temperatura.

Ad. 4. Wejścia do Sądu nie są ewidencjonowane.

Ad 5. W budynku Sądu odkażane są klamki, poręcze, ławki, krzesła i pulpity 

dla interesantów płynem dezynfekującym.

Ad 6. Pracownicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki, żele do dezynfekcji rąk 

oraz maseczki ochronne pracownicy BOI i ochrony.

Ad 7. Pracownicy bez potrzeby szczególnego nadzoru przestrzegają higieny t.j 

myją i dezynfekują ręce.

Ad 8. Pracownicy zostali zaopatrzeni w dostępne środki a nadto Sąd złożył 

zapotrzebowanie w Sądzie Apelacyjnym na kolejne środki dezynfekujące i maseczki 

ochronne.



Ad.9. Działanie czytelni akt zostało ograniczone do minimum, akta 

udostępniane są interesantom jedynie w przypadkach, gdzie upływa termin do 

wniesienia środka odwoławczego.

Ad. 10. Wszystkie rozprawy (za wyjątkiem spraw pilnych) zostały odwołane 

do dnia 31 marca 2020 roku. Nie ma wydzielonej oddzielnej sali rozpraw na tego 

typu sprawy.

Ad. 11 na dzień dzisiejszy nie było takiej potrzeby, sprawy odwołane.

Ad. 12. Pojemniki do dezynfekcji znajdują się w sanitariatach, na BOI i 

pracowników ochrony przy wejściu do budynku Sądu.

Ad. 13. Prowadzony jest pomiar temperatury wszystkich pracowników i osób 

wchodzących do Sądu.

Ad. 14. Wstęp do Sądu został ograniczony do kręgu osób, które zostały 

wezwane do Sądu a ich sprawa nie została odwołana. Pozostali interesanci nie 

mogą wchodzić do budynku.
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