
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr l3/202 l Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Piasecznie

Wejście do Sądu

Osoba potencjalnie zarażona -bez i z objawami chorobowymi

Porniar tempreratury równy lub większy 37,5oC

Odmclrva ws,ępu do dalszej części budynku Sądu/polecenie natychmiastowego opuszczenia

budynku sadlL z urvagi na strvarzanie stanu zagrożenia epidemicznego.

1. Zębrarlie danych w/łv osoby celem ustalenia, czy osoba niewpuszczona to osoba

,w ęz:* anal zarł,iadom iorra na odbywaj ącą się rozprawę l u b pracown ik.

'ż. Pcinlormowanie Kierownika właściwego sekretariatu celem przekazania informacji

Frzelłrodnir;z;lcemu składu lub przełozonego niewpuszczonego pracownika.

3. Spc,rzeldzettie notatki urzędowej z przebiegu zdarzęnia.

W przypadku odmowy opuszczenia budynku

l . Odizolowa_nie vi/w osob;r - pomieszczenie izolacji na parterze (nr 17).

2. Kontair telefoniczny z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego (w. 888) w celu zebrania

danl,ch iv/rv c,sob},.

3. Poinlbrmorvanie ł(ieror,lnika Sekretariatu celem przekazania informacji Przewodniczącemu

skła,lu Iub przełozonego niewpuszczonego pracownika.

4, V" przy,oa,iku. kiecly stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państlvowęgo Ratownictwa

Medyczrrego" powinna ona udać się domu transpoftem indywidualnym (np. własnym

samclc,hodem't unikaiąc transpotlu zbiorowego, pozostać tam i skorzystać z teleporady

medvcztrej

W przl,padku pogl]rszęnia się stanu zdrowia osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe. celem

przerł,iezieni;- do najblizszego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie

poinfclrnro,,vać właścirvą powiatową stację sanitarno-epidemiczną. która przeprowadzi wstępny

wy1,1lie6| epide,nriczny,

5. Sporzączenie przer- Kięrownika Oddziału Administracyjnego lub innego upowaznionego

praco,vnika rotatki urzędor,vej zawierającej dane wszystkich osób, które miały kontakt z wlw

osobą. dane tci osoby oraz opis zdarzenia.

6. Prz,:prolvałl;lenie dezynfekcj i pomieszczenia izolacji.



Sala rozpraw

Osoba potencjalnie zarażona - bez objawów chorobowych

Dalsze procedowanie należy do decyzji sędziego, jednak rekomenduje się odroczenie
tozptaryi

D ecy zj a o kontynuow aniu r ozpr awy

1.K_qntą]§_lĘĘpqlzny z Kierownikiem

O d dz i ałtl 1elm i rlslrąeyjlęg.liv-88§_L

2. Zachovłanie odstępu od osoby potencjalnie

zarlżonr:j rla minimum ż metry.

3. Uzyskarlie danych osobowych 1imię.

nazwisko. adres i rlulnęr kontaktowy) osób

przeby.niaj;icych rla s;ali rozpraw w

charakterzel publiczności oraz potwierdzenie

posiadar,ych danvclr stron postępowania,

pełrlotnocnikórł,. świadków, ławników,

prokuratora - do plrotokołu" a jeżeli nie jest

spcrządzanrr do notatki urzędowej

sporząd;l,anej przęz protokolanta, na podpis

przerł,oclnir;zącego składu, zaw,iera_iące.j

takze datę rozpraw)/ oraz sygnaturę sprawy.

\\'/lł, ylgl-ą1l.ę lub rvyciąg z protokołu nalezy

przekaz;ł,ć do Kierownika Oddziału

Admirristracyjnego celem zdeponorvania w

sejfie, Ncltatka l,;,r w,yciąg z protokołu

będzi,: pt,zechowywana 3 nriesiące. a

nas iępni,: k omisyjni e zniszczona.

4. Osoba potencjalnie zarażona pozostaje na

saii rozpra,łl, w którym będzie brałaudział w

dalsze..; l;zęści rozprawy

wicleokclnfi:rencj i.

drodze

5. FozosteLle osoby przeprowadzane są na inną

salt;, ro:.pl,aw. gdzie kontynuowana jest

rozpra\va vl drodze .łideokonferencji.

6. Fo za.,<o.iczeniu rozpra\.vy obecni na

Decyzja o odroczeniu rozprawy

l. kontakt telefoniczn}, z kierownikiem

Oddziału Administrac},jnego (w. 888).

2. Zachowanie odstępu od osoby potencjalnie

zarużonej na minimum 2metry.

3, Uzyskanie danych osobowych (imię,

nazwisko, adres i numer kontaktowy) osób

przebyrvających na sali rozpraw w

char akterzę publ i cznośc i or az potwierdze nie

posiadanych danych stron postępowania,

pełnomocników, świadków, ławników,

prokuratora - do protokołu, a jeżeli nie jest

sporządzany do notatki urzędowej

sporządzanej przez protokolanta, na podpis

przewodniczącęgo składu, zawierającej

także datę rozprary oraz sygnaturę sprawy.

Wlw notatkę lub wyciąg z protokołu należy

przekazać do Kierownika Oddziału

Administrącyjnego celem zdeponowania w

sejfie. Notatka lub lvyciąg z protokofu

będzie przechowywana 3 miesiące, a

następnie komisyjnie zniszczona.

4. Obecni na rozprawie (poza osobą

potencjalni e zarńoną) opuszczają budynek

bezzbędnej zwłoki.

5. Sędzia referent oraz protoko|ant zostają

oddelegowani do domu na 14 dni

.kwarantanny lub do czasu uzyskania wyniku

tęstu osoby potencjalnie zarażonej (w

maseczkach oczekują w sali rozpraw lub w

holu głównym na rzeczy osobiste zniesionerozpratvie (strony postępowania,



pełnomocnicy. świadkow,ie) opuszczają

btlcll,nel: b<:,z zbędnej zw,łoki.

7. Sa]a rozpi,a\Ą/. w l.tóre.i przebywaŁa osoba

potencjalnie zatażona pozostaje

zdezynfekc,wana i zamknięta przezż kolejne

dni. o czym poinformowany zostaje

Przewodnir:zQc)r ul|ą§giwego W ydziału oraz

K ieror,rłl ik właśc iwego sekretariatu.

8. Sędzia. relbrent oraz protokolant zostają

odclelegilr,r,ani do domu na 14 dni lub do

cza su uz y skania wyrriku testu osoby

potencjalnie zarażone.i (w maseczkach

oczekui;, \v sali rozpraw lub w holu

głó,ł nvnl r a rzęczy osobiste zniesione przez

pracorr nikit lvydziału, a następnie

optl szczirją bud.;nek).

9.kir:rorrllil. Oddziału Adnrinistracyjnego

wz,vrł,a p,liicje . .|eśli osoba wróciła z
zał.ranicy ,izłamanie obligatoryjne.i

kvlaraIrtantt5,) poił,iadamia stację sanitarno -
epirlemiologicz1,1ą.

10. Sporządzenie notatki urzędowej

przr:biegu zdarzęnia i przesłanie

Pre:zesorvi :,raz Dyrektorowi Sądu.

l l. Kierownik Oddziału Administracyjnego

podejmuje kontakt z powiatową stacją

sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania

wyniku tęstu w kierunku koronawirusa

osoby zpunktu4.

SaIa rozpraw

Osoba potencjalnie zarażona - z objawami chorobowymi

ceIem

r,łre;zwania służb ratowniczych (karetka, jeśli bsoba wróciła zzagranicy w ciągu ostatnich

14 Cni informuje policję).

2. Za,:hc,wanie odstępu od osoby potencjalnie zarażone.i na minimum 2 metry.

Z

j"j

przez pracownika wydziału, a następnie

opuszczają budynek).

6. Sala rozpraw pozostaje zdezynfekowana i

zamknięta przez 2 kolejne dni, o czym

poinformowany zostaje Przewodniczący

właściwego Wydziału otaz Kierownik

właściwego sekretariatu.

7. Osoba potencjalnie zarażona pozostaje na

sali rozpraw Kierownik Oddziału

Administracyjnego wzywa policję, jeśli

osoba wróciła z zagranicy (złamanie

obligatoryjnej

powiadamia stację sanitarno

epidemiolo giczną.

8. Sporządzenie notatki urzędowej z

przebiegu zdarzenia i przesłanie jej

Prezesowi oraz Dyrektorowi Sądu.

9.Kięrownik Oddziału Administracyjnego

podejmuje kontakt z powiatową stacją

sanitarno-epidemiologi czną

uzyskania wyniku testu w kierunku

koronawirusa osoby z punktu 4.



3. Uzyskanie danych osobowych (imię, nazwiskoo numer telefonu) osób przebywających na

sali rozpraw w charaktęrze publiczności oraz 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 referenta/przewodniczącego składu orzekającego, zawierującej takze

datę ,rozprawy oraz sygnaturę sprawy. Ww notatkę lub wyci ąg z protokołu należy

przekazac do Kierownika Oddziafu Administracyjnego. Notatka lub wyciąg z protokołu

będzie przechowywanaprzęz 3 miesiące, a następnie komisyjnie zniszczona.

Sędzia podejmuje decyzję o odroczeniu rozprawylzamknięciu przewodu sądowego lub

zarządzeniu przerry.

5. Kierownik Oddziału Administracyjnego powiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną

albo inną właściwą służbę i postępuje z osobą potencjalnie zarażoną ściśle według jej

zalęcęń.

Ob,-ctli na rozprawie (poza osobą z ob.iawami) opuszczają budynek bez zbędne.i zwłoki.

Secizi;l referent lub skład sędziowski oraz protokolant zostają oddelegowani do domu na

1,1 dni krł'arantanny lub do czasu uzyskania wyniku testu osoby potencjalnie zarażonej

(rv maseczkach oczekują w sali rozpraw lub w holu głównym na rzęczy osobiste

zn ies ione przez pracown i ka wydziału. a następnie opuszczają budynek).

Sporządzenie notatki urzędowej z przebiegu zdarzenia i przesłanie jej Prezesowi oraz

D},ie}:torowi Sądu.

9. Sala rozpraw zostaje zdezynfekowana i zamknięta pruęz 2 kolejne dni, o czym

poinformowany zostaje Przewodniczący właściwego Wydziału oraz Kierownik

właściwego sekretariatu,.

10. Kierownik Oddziału Administracyjnego podejmuje kontakt z powiatową stacją

sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wyniku testu w kierunku koronawirusa

osoby z objawanni punktu 6.

4.

o.

7.

8.


