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W związku z Państwa pismem z dnia 15 marca 2020 roku uprzejmie informuję, iż:

Ad l.) Sąd Rejonowy w Radomsku wprowadził obostrzenia dotyczące wejść osób na teren
Sądu do niezbędnego minimum. Wprowadzono obowiązkową dezynfekcję rąk i pomiar
temperatury osób wchodzących do Sądu. Zakupiono środki ochrony osobistej i do dezynfekcji
w Wydziałach, Oddziałach i Sekcjach a także w budynku. Zakupiono ozonatory do
dezynfekcji pomieszczeń.

Ad 2.) Wszystkie osoby są poddawane pomiarowi temperatury. Testy na obecność można
wykonać jedynie w Szpitalach zakaźnych. Informacja o wynikach jest po ok 12 godzinach.

Ad 3.) Zostały zakupione rękawiczki, maseczki, płyn do dezynfekcji rąk oraz ozonatory do
dezynfekcji pomieszczeń.

Ad 4.) Wejścia i wyjścia z Sądu nie podlegają ewidencjonowaniu.

Ad 5.) Budynek jest odkażany preparatami przez Firmę zewnętrzną sprzątającą. Odkażane są
klamki, poręcze, przyciski w windzie. Odkażame jest realizowane przez cały dzień a na
żądanie natychmiast.

Ad 6.) Rękawiczki, maseczki zostały zakupione. Odzież ochronna nie została zakupiona.

Ad 7.) Dezynfekcję rąk na wejściu monitomją pracownicy ochrony oraz pomiar temperatury.
Dezynfekcja klamek realizowana jest przez firmę zewnętrzną. Kontroluje ja Dyrektor Sądu.

Ad 8.) Czekamy na dodatkowe dostawy środków do dezynfekcji ze stacji Orlen.

Ad 9.) Czytelnia została czasowo zamknięta. Ograniczono też do niezbędnego minimum ruch
petentów.
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Ad 10.) Wszystkie Sale Rozpraw są dostępne z ograniczeniem taśmą do odległości ok 4
metrów od stołu sędziowskiego od publiczności. Sprawy zostały zdjęte z wokandy z
wyłączeniem tych, które są pilne.

Ad 11.) Sąd stara się wyznaczać w sprawach pihiych tylko większe sale rozpraw.

Ad 12.) Pojemniki do dezynfekcji znaj duj ą Się na wejściu do Sądu. Dodatkowo po dostawie
dodatkowych pojemników i środka odkażającego z Orlenu zostaną zamontowane przed
toaletami.

Ad 13.) Pomiar temperatury dotyczy wszystkich wchodzących bez wyjątku. Do chwili
obecnej brak negatywnych przypadków, aby ktokolwiek nie poddał się pomiarowi
temperatury ciał począwszy od Prezesów, Dyrektora, Sędziów i petentów oraz pozostałych
pracowników Sądu.

Ad 14.) Ograniczono wizyty do niezbędnego minimum. Wokandy z nazwiskami osób
mogących wejść w sprawach pilnych zostały dostarczone do pokoju Ochrony Sądu.
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