ZARZĄDZENIE NR BHP - 0012 - 2/20
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
i
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia 24 lipca 2020 roku
w sprawie korzystania z gabinetów lekarskich w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
oraz utrzymywaniem w dalszym ciągu stanu epidemii, w celu zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Sądu Okręgowego w Radomiu, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1
w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 365 t.j. ze zm.) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., 1239 - t.j. ze zm.),
w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-Co-V-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 325), art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 - t.j. ze zm.), rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2
(Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 ze zm.) zarządzamy, co następuje:
§1
W celu zagwarantowania sprawnej realizacji zadań w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości oraz z uwagi na potrzeby w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii
przez biegłych sądowych w postępowaniach sądowych, z dniem 1 sierpnia 2020 r. przywraca się
pracę gabinetów lekarskich zlokalizowanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu przy
ul. Piłsudskiego 10.
§2
Na potrzeby przeprowadzenia badań i wydania opinii w postepowaniu sądowym, Sąd Okręgowy
w Radomiu udostępnia biegłym sądowym gabinety lekarskie zlokalizowane w siedzibie Sądu
Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10, pokój nr 304 i 305 - parter Oficyny Sądu.
§3
1. W celu zapewnienia obowiązujących standardów w zakresie ochrony epidemiologicznej,
ochrony pracowników Sądu, a także interesantów przed zagrożeniem zakażeniem
koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, biegły sądowy
zobowiązany jest do przeprowadzenia badania z zachowaniem zasad wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych sanitarnoepidemiologicznych.
2. Biegły sądowy zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie środki ochrony,
takie jak: maskę, maseczkę ochronną, gogle (okulary ochronne), przyłbicę, fartuch lub
kombinezon, czepek, ochraniacze na buty oraz inne niezbędne wyposażenie do
przeprowadzenia badania i wydania opinii.
3. Biegły przeprowadza badanie w środkach ochrony indywidualnej, w szczególności
w maseczce chroniącej usta i nos oraz rękawiczkach jednorazowych.

4. Biegły sądowy dba o porządek w gabinecie lekarskim, zapewnia dezynfekcję gabinetu,
powierzchni dotykowych, wyposażenia, środków ochrony wielorazowego użytku oraz dba
o systematyczne wietrzenie gabinetu, nie rzadziej jednak niż raz na godzinę. Czynności
dezynfekcji i wietrzenia należy przeprowadzać po każdym badaniu oraz przed i po
zakończeniu badań wyznaczonych w danym dniu. Każdorazowe przeprowadzenie
dezynfekcji należy odnotować w karcie dezynfekcji gabinetu lekarskiego.
5. Przed przystąpieniem do badania, biegły sądowy dokonuje pomiaru temperatury ciała
osoby badanej termometrem bezdotykowym, przeprowadza wywiad epidemiologiczny
z nią oraz odbiera oświadczenie o stanie zdrowia, według wzoru określonego w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6. Klucze do gabinetów lekarskich wydawane będą wyłącznie na portierni przez
pracowników Służby Ochrony. Po zakończeniu w danym dniu badań biegły sądowy
niezwłocznie zdaje klucze na portiernię.
7. Akta spraw, w których biegły sądowy będzie dokonywał badania:
a. w sprawach z właściwości I Wydziału Cywilnego udostępniane będą wyłącznie w
pokoju 118 – I piętro.
b. w sprawach z właściwości VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
udostępniane będą w dniu badania w gabinecie lekarskim, w którym wyznaczono
badania.
c. w sprawach z właściwości pozostałych Wydziałów udostępniane po ustaleniu
w właściwym Sekretariatem.
d. Po zakończonych badaniach w danym dniu, biegły sądowy akta wraz z pozostałą
dokumentacją oraz oświadczeniami o stanie zdrowia zdaje na Biuro Obsługi
Interesanta – pokój numer 9 na parterze. Oświadczenia dołączane są do wokandy.
§4
1. Osoba wezwana na badanie, zobowiązana jest stawiać się na badanie wyposażona we
własne środki ochrony: maskę, maseczkę ochronną lub przyłbicę zapewniającą zasłonięcie
nosa i ust oraz w jednorazowe rękawiczki ochronne.
2. Obowiązek zasłaniania nosa i ust maskę, maseczkę ochronną lub przyłbicą dotyczy
również osób towarzyszących osobie stawiającej się na badanie: opiekunów osób
niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych, opiekunów prawnych, faktycznych itd.
3. Przez cały okres pobytu w obiekcie Sądu Okręgowego w Radomiu, w tym w trakcie
badania przez biegłego sądowego, osoba badana zobowiązana jest do przebywania
w środkach ochrony, w szczególności w maseczce lub przyłbicy zapewniających
zasłanianie nosa i ust.
4. Zdjęcie środków ochrony może być wymagane w celu potwierdzenia tożsamości badanego
lub podyktowane charakterem prowadzonego badania przez biegłego sądowego.
5. Osoba badana zobowiązana jest złożyć oświadczenie o stanie zdrowia, według wzoru
określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6. Na badanie należy zgłosić się nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną
badania.
§5
Sekretariaty Wydziałów zobowiązuje się do informowania osób wzywanych na badanie o wymogu
posiadania własnych środków ochrony w trakcie pobytu w obiekcie Sądu Okręgowego w Radomiu
oraz o terminie przybycia nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną badania.
§6
Zarządzenie oraz załącznik podlegają opublikowaniu na stronie
w Radomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Sądu.

Sądu

Okręgowego

§7
Kopię zarządzenia wraz z załącznikiem przekazać do wiadomości biegłych sądowych,
Przewodniczących Wydziałów, Biura Obsługi Interesantów, pracowników Sądu, pracowników
Służby Ochrony oraz Serwisu Sprzątającego.
§8
Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszego zarządzenia powierzamy Kierownikom
Sekretariatów Wydziałów oraz Specjaliście ds. BHP w Sądzie Okręgowym w Radomiu.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy, zarządzenia organów sądu: Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego
w Radomiu, a także aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sprawiedliwości.
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Sądu Okręgowego
Jan Kulig

Prezes
Sądu Okręgowego
Marta Łobodzińska

/Na oryginale właściwe podpisy/

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr BHP - 0012 - 2/20
Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu i Dyrektora Sądu Okręgowego W Radomiu
z dnia 24 lipca 2020 roku

Godz. wejścia do Sądu………………… Wynik z pomiaru temperatury ciała……………….

OŚWIADCZENIE
……………………………………………………………………….………..……………………
imię i nazwisko

adres do korespondencji …………………………………………………………..………….…….………
nr telefonu kontaktowego……………………………..……….......……………………………….………..
Oświadczam, iż w ciągu ostatnich 14 dni*:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Miałem/am kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Przebywałem/am w strefach zagrożonych koronawirusem SARS-CoV-2
Dziecka/domownik miał kontakt z osoba zakażoną koronawirusem
SARS-CoV-2 lub przebywał w strefach zagrożonych koronawirusem
SARS-CoV-2
Przebywam/dziecko bądź domownik przebywa na kwarantannie lub
jestem/dziecko bądź domownik jest objęte/y nadzorem
epidemiologicznym
Występują lub występowały u mnie bądź dziecka albo u domownika
objawy chorobowe: gorączka 380C i powyżej, kaszel, katar, wysypka,
bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności – trudności w oddychaniu,
utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym
początku, inne nietypowe objawy
Wystąpiła innego rodzaju okoliczność faktyczna wskazująca na
możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

* zaznaczyć właściwą odpowiedź

………………………..……………………
Data i podpis

_____________________________________________________________
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest upubliczniona na stronie Internetowej
Sądu Okręgowego w Radomiu w zakładce „Ochrona Danych Osobowych – Informacje o przetwarzaniu
danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Radomiu - Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych
osobowych przez Sąd Okręgowy w Radomiu”.
Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
tel. 48/ 677 67 00, fax. 48/ 36 80 303, e-mail: so.radom@radom.so.gov.pl

