ZARZĄDZENIE NR 022- 19/21
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach
z dnia 16 czerw ca 202 lr.
w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 022-27/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Suwałkach z dnia 26 maja 2020 r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i art. 3 la § 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2020.2072 ze zm.), w związku ze zmniejszaniem ryzyka zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz luzowaniem obostrzeń zarządza się, co następuje:
§1

Traci moc Zarządzenie Nr 022-27/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia
26 maja 2020r. w sprawie organizacji pracy kuratorów sądowych w Sądzie Rejonowym w Suwałkach
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

§2

Zalecam, aby większość czynności wykonywana była z udziałem podopiecznych w biurze kuratora
wezwanych na konkretną godzinę w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

§3

Czynności wymagające bezpośredniego kontaktu z podopiecznym, tj. odbiór dziecka od osoby
nieuprawnionej wobec osób objętych kwarantanną lub izolacją należy wykonywać zachowując
szczególne środki ostrożności tj. przy użyciu kombinezonu zgodnie z instrukcją stanowiącą zał. nr 1,
rękawiczek, przyłbic i maseczek.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie B1P Sądu
Rejonowego w Suwałkach oraz w systemie SWOR.

Dyrektor Sądu Rejonowego

Alicja Maria Wierzbicka

Zał. Nr X

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYCIA KOMBINEZONU
OCHRONNEGO
Zakładanie kombinezonu

1. W pierwszej kolejności należy usiąść i zdjąć obuwie.
2. Następnie należy ostrożnie włożyć pojedynczo stopy w nogawki kombinezonu, po
czym założyć i bezpiecznie zasznurować obuwie ochronne.
3. Kolejny etap to założenie odpowiednich rękawic. W przypadku używania dwóch
zestawów rękawic należy w tym momencie założyć pierwszy. Wstając, należy
podciągnąć kombinezon do pasa i umieścić ręce w rękawach kombinezonu.
4. Przed zasunięciem zamka błyskawicznego kombinezonu należy założyć gogle, maskę
itp. i upewnić się, że są prawidłowo dopasowane i wygodne.
5. Następnie należy założyć kaptur na głowę i zasunąć zamek błyskawiczny
kombinezonu do samej góry, dociskając suwak do dołu w celu jego zablokowania.
6. Jeśli stosowana jest druga para rękawic, należy założyć je na uprzednio założone
rękawice, zakrywając nadgarstek oraz, rękawy kombinezonu.

Ubieranie kombinezonu

Zdejmowanie kombinezonu

1. Podczas zdejmowania i usuwania kombinezonów jednorazowych należy zachować
szczególną ostrożność.
2. Kombinezon ochronny trzeba zdjąć w miejscu niezanieczyszczonym.
3. Przed zdjęciem odzieży ochronnej zaleca się wyczyszczenie rękawic i obuwia, aby
nie dopuścić do wzniecenia pyłu.
4. Maskę oraz patkę zakrywającą zamek błyskawiczny również należy przemyć do
czysta.
5. Mając cały czas założone rękawice ochronne, użytkownik powinien ostrożnie zsunąć
kaptur do tyłu, uważając, aby zewnętrzna strona nie dotknęła głowy.
6. Następnie należy rozsunąć zamek błyskawiczny kombinezonu i zacząć zsuwać
kombinezon z ramion w dół stroną wewnętrzną do zewnątrz, czyli na tzw. na lewą
stronę.
7. Dalej należy umieścić obie ręce za plecami i zsunąć każdy rękaw aż do całkowitego
zdjęcia, po czym należy usiąść i zdjąć po kolei buty, a w następnej kolejności zsunąć
kombinezon do dołu, aby go całkowicie zdjąć (uważając, by nie dotknąć
zanieczyszczonej strony kombinezonu i aby nie zetknęła się ona z ubraniem).
8. Na końcu należy umieścić kombinezon w przeznaczonej do tego celu torbie i zdjąć
rękawice.

■

Zdejmowanie kombinezonu

