Zarządzenie Nr A-022-43/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach
z dnia 17 września 2020 r.
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 022-25/20 z dnia 15 maja 2020 r. sprawie organizacji
pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 22 § 1 pkt la, art. 31 a § 1 pkt 1, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia
dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sadu Rejonowego
w Suwałkach, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Rejonowego
w Suwałkach, zarządza się, co następuje:
§1

W zarządzeniu Nr A-022-25/20 z dnia 15 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownikom Sądu Rejonowego w Suwałkach, interesantom i wszystkim osobom
przebywającym na terenie Sądu zaleca się zachowywanie odpowiednich środków
bezpieczeństwa w celu zminimalizowana ryzyka zakażenia, tj.:
a) poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
b) zakrywanie ust i nosa,
c) przeprowadzanie dezynfekcji rąk,
d) noszenie rękawiczek jednorazowych,
e) zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów na korytarzach i in. ciągach
komunikacyjnych, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na
opiekę nad:
-dzieckiem do ukończenia trzynastego roku życia,
-osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie.
2. Czynności pomiaru temperatury dokonuje pracownik ochrony się przy wejściu do Sądu.
3. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem osób wchodzących do sądu lub
przebywających na terenie sądu, tj. podwyższona temperatura - powyżej 38 0 C - zmierzona przez
pracownika ochrony lub innego wyznaczonego pracownika sądu, widoczne objawy - intensywny
kaszel, duszności - dokonujący pomiaru temperatury informuje o konieczności zgłoszenia się
do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a w przypadku osób wzywanych do udziału
w czynnościach procesowych - przewodniczącego posiedzenia."
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
„Kierowników Sekretariatów Wydziałów Sądu, w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Wydziałów
zobowiązuje się do wprowadzenia obowiązku zamieszczenia przez pracowników podległego
sekretariatu na wezwaniach i zawiadomieniach wysyłanych stronom i pozostałym uczestnikom
postępowania pouczeń o:

- możliwości wejścia do budynku nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną
rozpoczęcia rozprawy/posiedzenia,
- zaleceniu zakrywania ust i nosa oraz posiadania i zakładania rękawiczek jednorazowych dla
poprawy własnego bezpieczeństwa;
- obowiązku opuszczenia budynku bezpośrednio po czynności sądowej."
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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