zalqcznikNr I do zarz4dzeniaNr
43r2020prezesa i Dyrektora

S4du R.ejonowego

w Piasecznie z dnia29 maja2020 roku

WejScie do S4du

osoba potencjaln ie zarailona
- bezi z objawami chorobowymi
Pomiar

t.-p".

odmowa wstgpu do clalszej czgsci
budynku s4du/polecenie natychmiastowego
opuszczenia
budynku s4du z uwagi na stwarzanie
stanu zagro.eniaepidemic nego.
l ' Zebranie danych w/w
osoby celem ustalenia, czy osoba
niewpuszczona to osoba

w ezw ana/ zawi adom i ona
na od bywaj 4c4 si g

2'

r ozprawg I ub pracown ik.

Poinformowanie Kierownika
wladciwego sekretariatu cerem przekazania
informacji
Przewod n ic zqcemu sklad
u rub przer o.on ego n ewpuszczonego
i

3. Sporzqdzenie notatki urzgdowej

I

' Odizolowanie

z

pracown i ka.

przebiegu zdarzenia.

W przypadku odmowy opuszczenia
budynku

vw osoby - pomieszc zenie izoracji na parterz

(nr l7).
2' Kontakt telefoniczny z Kierownikiem
oddzialu Administracyjnego (w. ggg)
w celu zebrania
danych
w/w osoby.

3' Poinformowanie Kierownika Sekretariatu
cerem przekazaniainformacji
skladu lub przelo2onego niewpuszczonego
pracow ika.

Przewodnic;zqcemu

4' w przypadku' kiedy stan zdrowia

osoby nie wymaga pomocy pafstwowego
Ratownictwa
Medycznego, powinna ona
udai siQ domu transportem indywiduarnym
(np. wlasnym
samochodem) unikaj4c transportu
zbiorowego, pozostai tam i
skorzystac z tereporady

medycznej.

w

przypadku pogorszenia sig
stanu zdrowia osoby, nale2y
wezwa|pogotowie ratunkowe, celem
przewiezienia

do

nai'li2szego oddzialu zakalnego,

a o zaistniarej sytuacji niezwlocznie
poinformowai wladciw4 powiatowq
stacjg sanitarno-ep idemicznq, kt6ra
przeprowadziwstgpny

wywiad epidemiczny.

5'

Sporz4dzenie przez Kierownika
oddzialu Administracyjnego rub
innego upowaznionego
pracownika notatki urzgdowej
zawieraj[cej dane wszystkich os6b,
kt6re miaty kontakt z, wlw
osob4, dane tej osoby oraz opis
zdarzenia.
6. Przeprow adzenie dezyn fekcj
i

po m ieszcze

nia izolacii.

Sala rozpraw

osoba potencjaln ie zaraitona

-

bez objawrfw chorobowych

Dalsze procedowanie nale?y do
decyzji sgariego,leanak rekomenduje
siE odroczenie

rozprawy:
Decyzja o kontynuo*unn ,orpru*y

D ecyzj a

o odroczeniu rozprawy

t

2. Zachowanie odstgpu od osoby potencjalnie
zaraionej na minimum 2 metry.
3.

2. Zachowanie odstgpu od osoby poterncjalnie
zara2onej na minimum 2 metry.

Uzyskanie danych osobowych (imig,

nazwisko, adres

i

przebywaj4cych

3. Uzyskanie

nutrer kontal<towy) os6b

na sali

nazwisko, adres

rozpraw w

i oraz potwierdzenie
posiadanych danych stron postgpowania,
pelnomocnik6w, Swiadk6w, lawnik6w,

-

charakterze

do notatki
skladu,

urzgdowej

Administracyjnego celem zdeponowania
w

sejfie. Notatka lub wyci4g z protokolu
bgdzie przechowywana 3 miesi4ce,

sejfie. Notatka lub wyci4g z protokolu
bgdzie przechowywana 3 miesi4oe, a

a

nastgpnie kom i syinie zniszczona.

5. Pozostale osoby przeprowadzane
sEna inn4
saf

g

rozpraw, gdzie kontynuowana

iest

rozpraw a w drodze wideokonferencj
i.

6.

Po

zakoiczenju rozprawy obecni
(strony

zawie>rajqcej

Ww notatkg lub wyci4g z protoko lu nale2y
przekazac do Kierownika O<ldzialu

Administracyjnego celem zdeponowania
w

wideokonferencj i.

skladu,

takZe datg rozprawy oraz sygnatnrg
sprawy.

Ww notatkg lub wyciqg z protoko lu nalely
przekazac do Kierownika Oddzialu

drodze

blicznoSci oraz potwierdzenie

przewodniczqaego

takle datg rozprawy oraz sygnaturg sprawy.

dalszej czgsct rozprawy w

rozpraw w

sporzqdzanej przez protokolanta, na podpis

zawieraj4cej

4. Osoba potencjalnie zaralona pozostaje
na
sali rozpraw, w kt6rym bgdzie bralaudzial
w

na sali

pelnomocnik6w, Swiadk6w, tawnik6w,
prokuratora do protokolu, a jezeli
nie jest
sporzqdzany do notatki urzgdowej

sporzqdzanej przez protokolanta,
na podpis

przewodniczqcego

pu

numer kontaktowy) os6b

posiadanych danych stron postgpowania,

do protokolu, a jezeli nie iest

sporzqdzany

i

przebywajqcych

charakterze publicznoSc

prokuratora

danych osobowych (imig,

nastgpnie kom isyjni e zniszczona.

4.

Obecni

na

rozprawie (poza

osob4

potencjalnie zara2on4) opuszczaj1
budynek
bez zbgdnej zwloki.
5. Sgdzia referent oraz protokolant
zostaj4

oddelegowani

do domu na 14

dni
kwarantanny lub do czasu uzyskania
wyniku

testu osoby potencjalnie zara2onej (w
na

postgpowania,

maseczkach oczekujq

w sali rozpraw lub w

holu gl6wnym na neazy osobiste zniesione

pelnomocnicy, SwiaOkowie;--pr'rsrcraj4

przez pracownika wydzialu,

budynek bez zbgdnej zwloki.
7. Safa rozp(aw,

opuszczaj4 budynek).

w kt6rej przebywala

osoba

6. Sala rozpraw pozostaje zdezynfel<owana

potencjalnie

i

zamknigta przez 2 kolejne

dni, o czym poinformowany

8. Sgdzia referent

oraz protokolant

oddelegowani do domu na 14

poinformowany zostaje przewodnic.zqcy
wlaSciwego Wydzialu

zostaje

Przewodniczqcy wlailciwego W ydzialu
oraz
Kierownik wlaSciwego sekretariatu.

w sali tozpraw lub w

sali rozpraw Kierownik

nastgpnie

9.Kierownik Oddzialu Adrninistracyjnego
wzywa policjg, jeSli osoba wr6cila z

zagranicy (zlamanie

obligatoryjnej

kwarantanny) powiadamia stacjg sanitarno _
epidemiolo giczn4.
10.

Sporz4dzenie

notatki urzgdowej

przebiegu zdarzenia i

z

z

osoba wr6cila

zagranicy (zlamanie
kwarantanny)

powiadamia stacjg

holu

opuszczajq budynek).

Oddzialu

Administracyjnego wzywa polic.jg, je6li

do

gl6wnym na rzeczy osobiste zniesione przez

pracownika wydzialu, a

Kierownik

7. Osoba potencjalnie zaralona pozostaje na

czasu uzyskania wyniku testu osoby
potencjalnie zara|onej (w maseczkach
oczekuj4

oraz

wla5ciwego sekretariatu.

zostaj4

dni lub

sanitarno

epidemiolo giczn4.
8.

Sporz4dzenie

notatki urzgdowej z

przebiegu zdarzenia

i

przeslanie jej

Prezesowi oraz Dyrektorowi S4du.

9.Kierownik Oddzialu Administracyjnego
podejmuje kontakt z powiatow4 stacj4
sanitarno-epidem iol ogiczn4

uzyskania wyniku

testu

koronawirusa osoby z punktu 4.

przeslanie jej

Prezesowi oraz Dyrektorowi S4du.

Kierownik Oddzialu Administracyjnego
podejmuje kontakt z powiatowq stacj4

11.

sanitarno-epidem iologic zn1 celem uzyskania

wyniku testu

w

kierunku

koronawirusa

osoby z punktu 4.

Osoba potencjalnie zarai:,ona

i

2 kolejne dni, o azym

zamknigta przez

zdezynfekowana

a nastgpnie

- z objawami

chorobowymi

wezwania sluzb ratowniczych (karetka, jedli
osoba wr6cila zzagranicyw ci4gu osl.atnich

l4 dni inforrnuje policjg).

zachowanie odstgpu od osoby potencjarnie
zaruzonejna minimum

2 metry.

a

J.

Uzyskanie danych osobowych (imig, nazwisko, numer telefonu)
os6b

przeby*aiqq,.t

na

sali rozpraw w charakterze publicznoSci oraz potwierdzenie posiadanych
danych stron
postQpowania, pelnomocnik6w, 6wiadk6w, lawnik6w, prokuratora
do protokolu,

-

a

jezeli nie jest sporz4dzany do notatki urzgdowej sporz4dzanej
przez protokolanta,

na

podpis sgdziego rcferentalprzewodnicz4cego skladu orzekaj4ceg
o, zawierajqaej takze
datg rozprawy oraz sygnaturg sprawy. w/w notatkg lub wyciqg

z protokolu nare2y

przekazac do Kierownika oddzialu Administracyjnego.
Notatka lub wyci4g z protokolu
bgdzie przechowyw ana przez 3 m i esi4ce, a nastgpnie komisyj
nie zniszczona.
4

Sgdzia podejmuje decyzig

o odroczeniu rozprawy/zamknigciu przewodu s4dowego lub

zarzydzeniu przerwy.
5.

Kierownik oddzialu Administracyjnego powiadamia stacjg sanitarno
- epidemiologiczn4
albo inn4 wlasciw4 sluzbg i postgpuje z osob4 potencjalnie zara2onq
Sci5le
jej
wedtug

zalecert.
6.

Obecni na rozprawie (pozaosob4 z objawami) opuszczaj4 budynek
bezzbgdnejzwloki.

7.

Sgdzia referent lub sklad sgdziowski oraz protokolant zostaj4
oddelegowani do domu na
14 dni kwarantanny lub do czasu uzyskania wyniku testu

osoby potencjalnie zan1onej

(w

maseczkach oczekujq

zn ies i on e

8

przez pr acown i ka

w sali rozpraw lub w holu gl6wnym
w y dziaru, a nastgpn

Sporz4dzenie notatki urzgdowej

z

na rzeczy osobiste

ie opuszczaiqbudynek).

przebiegu zdarzenia

i

przeslanie

jej prezeso wi oraz

Dyrektorowi S4du.
9.

Sala rozpraw zostaje zdezynfekowana

2 kolejne dni, o czym
poinformowany zostaje przewodnicz4cy wlaSciwego Wydzialu
oraz Kierownik
i

zanrknigta przez

wlaSciwego sekretariatu..
t0.

Kierownik Oddzialu Administracyjnego

podejmuje

kontakt

sanitarno-epidemiologiczn4 celem uzyskania wyniku testu
osoby z objawami punktu 6.

w

z

powiatow4

stacj4

kierunku koronawirusa

