ZałącznikNr l do ZarządzeniaNr

6612020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Piasecznie zdnia26 sierpnia 2020roku

Wejściedo Sądu
Osoba potencjalniezarażona- bez i z objawami chorobowymi

Pomiar temperatury równy lub większy 37,5oC
Odmowa wstępu do dalszej częścibudynku Sądu/polecenie natychmiastowego opuszczenia
budynku sądu z uwagi na stwarzanie stanu zagrożenia epidemicznego.

1.

Ww osoby celem

Zębtanle danych

ustalenia,

czy osoba

niewpuszczona

to

osoba

węzwanalzawiadomiona na odbyrłającą się rozprawę lub pracownik.

2.

Poinformowanie Kierownika właściwegosekretariatu celem ptzekazania informacji

przewodn

ic

ząa ęmu składu lub pr zełożo ne go

n

i

ewpuszczone go pracown i ka.

3. Sporządzenie notatki urzędowej z przeblegu zdarzenia.

W przypadku odmowy opuszczenia budynku
odizolowanie w/w osoby - pomieszc zenie izo|acji na parterze (nr l 7).
2. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego (w. 888) w celu zębrania
1

.

danych w/w osoby.

3. Poinformowanie Kierownika Sekretariatu celęm przekazania informacji Przęwodniczącemu
składu lub przełożone go

n

i

ewpuszczonego pracown i ka.

4. W PrzYPadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa
MedYcznego, powinna ona udać się domu transportem indywidualnym (np. własnym
samochodem) unikając transportu zbiorowego, pozostać tam

i

skorzystać

z

teleporady

medycznej.

W PrzYPadku Pogorszenia się stanu zdrowia osoby, należy węzwacpogotowie ratunkowe, celem

Przewiezienia do najbliZszego oddziału zakńnego,

ao

zaistniałej sytuacji niezwłocznie

PoinformowaĆ właściwąpowiatową stację sanitarno-epidemiczną, która przeprowadzi wstępny
wywiad epidemiczny.

5. SPorządzenie przez Kierownika Oddziału Administracyjnego lub innego

upoważnionego

Pracownika notatki urzędowej zawierającej dane wszystkich osób, które miały kontakt
osobą, dane tej osoby oraz opis zdarzęnia.
6. Przeprow adzęnie dezynfekcj i pomieszczenia izo lacj i.

z wlw

Sala rozpraw
Osoba potencjalnie zarażona -bez objawów chorobowych
Dalsze procedowanie należy do decyzji sędziego, jednak rekomenduje się odroczenie

rozptary:
D ecy zja o kontynuowaniu
1.

rczprary

Kontakt telefoniczny

z

Decyzja o odroczeniu rozprawy

Kierownikiem

Oddziału Administracvjnego (w.

l. Kontakt telefoniczny

2. Zachowanie odstępu od osoby potencjalnie

ż, Zachowanie odstępu od osoby potencjalnie

zarażonej na minimum 2 metry.
3.

zarażonej na minimum 2metry.

Uzyskanie danych osobowych (imię,

i

nazwisko, adres

przebywających

3.

Uzyskanie danych osobowych (imię,

numer kontaktowy) osób

nazwisko, adres i numer kontaktowy) osób

na sali rozpraw

przebywających

w

na sali

rozpraw w

charaktęrzę publ icznośc i oruz potwierdzenie

charaktęrze publ icznośc i oraz potwierdzenie

posiadanych danych stron postępowania,

posiadanych danych stron postępowania,

pełnomocników, świadków, ławników,

pełnomocników, świadków, ławników,

prokuratora

-

do protokofu, a jeżeli nie jest

sporządzany

do notatki

prokuratora

-

do protokołu, a jeżeli nie jest

sporządzany

urzędowej

do notatki

urzędowej

sporządzanej przez protokolanta, na podpis

sporządzanej przez protokolanta, na podpis

przewodniczącęgo składu, zawierającej

przewodniczącego składu, zawierającej

także datę rozprawy oraz sygnaturę sprawy.

tabe

datę rozprawy oraz sygnaturę sprawy.

Ww notatkę lub wyciąg z protokołu należy
przekazać do Kierownika Oddziału

Ww

notatkę lub wyciąg z protokołu należy

Administracyjnego celem zdeponowania w

Administracyjnego celem zdeponowania w

sejfie. Notatka lub !\ryciąg

będzie przechowywana
następnie kom

i

syj ni

3

z

przekazac

miesiące,

do Kięrownika

sejfie. Notatka lub wyciąg

protokołu

będzie przechowywana

a

e zniszczona.

następnie kom

4. Osoba potencjalnie zarażona pozostaje na

4.

i

syj

3

z

Oddziału

protokołu

miesiące,

a

nie zniszczona.

Obecni na rozprawie (poza

osobą

sali rozpraw, w którym będzie brała udział w

potencjalnie zarażoną) opuszczają budynek

dalszej częścirozprawy w

bezzbędnej zwłoki.

drodze

Sędzia referent oraz protokolant zostają

wideokonferencji.
5. Pozostałe osoby przeprowadzanę są na inną

salę rozpraw, gdzie kontynuowana

jest

Po

zakończęniu rozprawy obecni

rozprawie

(strony

oddelegowani

do domu na 14

dni

kwarantanny lub do czasu uzyskania wyniku

testu osoby potencjalnie zarńonej

rozprawa w drodze wideokonferencji.
6.

Kierownikiem

Oddziału Administracvinego (w. 888).

8).

88

z

(w

na

maseczkach oczekują w sali rozpraw lub w

postępowania,

holu głównym na rzęczy osobiste zniesione

pełnomocnicy, świadkowię) opuszczają

przęz pracownika v,lydziału, a

budynek bez zbędnej zwłoki.

opuszczają budynek).

Sala rozpraw, w której przebywała osoba

7.

6.

następnie

Sala rozpraw pozostaje zdezynfekowana i
zamknięta przez

ż kolejne

dni,

o

azym

zdezynfekowana i zamknięta przez 2 kolejne

poinformowany zostaje Przewodniczący

poinformowany zostaje

właściwegoWydziału oraz Kierownik

dni, o czyrn

Przewodniczący właściwegoW ydziału oraz
Kierownik właściwegosekretariatu.

właściwegosekretariatu.
7. Osoba potencjalnie zarażona pozostaje na

sali rozptaw Kierownik

Sędzia referent oraz protokolant zostają

8.

oddelegowani do domu na 14 dni lub do

czasu uzyskania wyniku testu
potencjalnie zarażonej
oczekują

w sali

(w

Administracyjnego wzywa poIicję, jeśli

osoba wróciła z zagranicy (złamanie

osoby

masęczkach

rozpraw lub

w

obligatoryjnej

holu

powiadamia

głównym na rzeczy osobiste zniesione przez

pracownika vłydziału, a

następnie

zagranicy (złamanie obligatoryjnej

kwarantanny) powiadamia stację sanitarno

-

epidemiologiczną.

l0. Sporządzenie

kwarantanny)

stację

Sporządzenie notatki urzędowej z
przebiegu zdarzęnia i przesłanie jej

8.

Prezesowi oraz Dyrektorowi Sądu.
9.

Kierownik Oddziału Administracyjnego

z

podejmuje kontakt

przebiegu zdaruęnia

i

z

powiatową

stacją

sanitarno-epidem iologi czną

uzyskania wyniku

notatki urzędowej

sanitarno

epidemiolo giczną.

opuszczają budynek).

9.Kięrownik Oddziału Administracyjnego
wzywa policję, jeśliosoba wróciła z

Oddziału

testu

koronawirusa osoby zpunktu 4.

przesłanie jej

Prezesowi oraz Dyrektorowi Sądu.
1

1.

Kierownik Oddziału Administracyjnego

podejmuje kontakt

z

powiatową

stacją

sanitarno-epidemiologic zną celem uzyskania

wyniku testu

w

kierunku koronawirusa

osoby z punktu 4.

SaIa rozpraw

potencjalnie zarażona - z objawami chorobowymi

w

ezw ania służbratow niczy ch (karetka,

jeśliosoba wróciła z zagranicy w ciągu ostatnich

l4 dni informuje po|icję).

2.

zachowanie odstępu od osoby potencjalnie zarńonej na minimum

ż metry.

J.

Uzyskanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) osób przebywających na

sali rozpraw w charakterze publicznościoraz potwierdzenie posiadanych danych stron
Postępowania, pełnomocników, świadków, ławników, prokuratora

-

do protokołu, a

jeżeli nie jest sporządzany do notatki urzędowej sporządzanej przez protokolanta, na

podpis sędziego referentalprzewodniczącego składu orzekającego, zawierającej takze
datę rozpraw oraz sygnaturę sprawy. W/w notatkę lub wyciąg

z

protokołu należy

przekazaĆ do Kierownika Oddziału Administracyjnego. Notatka lub wyciąg z protokołu
będzie przechowywanaplzęz 3 miesiące, a następnie komisyjnie zniszczona.
4.

Sędzia podejmuje decyzję o odroczeniu rozprawy/zamknięciu przewodu sądowego lub
zaruądzeniu przerwy.

5.

Kierownik Oddziału Administracyjnego powiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną
albo inną właściwąsłużbęi postępuje z osobą potencjalnie zarażoną ściślewedług jej
zalecęń.

6.

Obecni na rozprawie (poza osobą z objawami) opuszczają budynek bezzbędnej zwłoki.

7.

Sędzia ręferent lub skład sędziowski oraz protokolant zostają oddelegowani do domu na
14 dni kwarantanny lub do czasu uzyskania wyniku testu osoby potencjalnie zarażonej

(w maseczkach oczekują w sali rozpraw lub w holu głównym na rzęczy
zn

8.

i

es

ione przęz pr acown ika

wy

osobiste

działu, a następn i e opuszczają budynek).

Sporządzenie notatki urzędowej

z

przebiegu zdarzęnia

i

przesłanie

jej Prezesowi

oraz

Dyrektorowi Sądu.

9. Sala

rozpraw zostaje zdezynfekowana

i

zamknięta przez

2

kolejne dni,

o

czym

poinformowany zostaje Przewodniczący właściwegoWydziału oraz Kierownik
właściwegosekretariatu..

l0. Kierownik Oddziału Administracyjnego podejmuje kontakt
sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wyniku tęstu
osoby z objawami punktu 6.

z

powiatową stacją

w kięrunku

koronawirusa

