ZARZĄDZENIE Nr Adm-0010 - 38/2020
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie funkcjonowania Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych
w Sądzie Okręgowym w Radomiu w okresie obowiązywania stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19
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 Opiniodawczego Zespołu specjalistów Sądowych w Sądzie
Okręgowym w Radomiu i stopniowego przywracania pracy Sądu w pełnym zakresie na
podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 t.j. ze zm.) oraz art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U.2019r., poz. 1239 t.j. ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2
(Dz. U. 2020r., poz. 325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019r., poz.1040 t.j. ze zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020r., poz. 491 ze zm.),
ustawy 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.
2020r., poz. 374 ze zm.), ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020r. poz. 878) zarządzam, co następuje:
§1
Badania w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych w Radomiu mogą być
przeprowadzane wyłącznie przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa rekomendowanych
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii oraz pełnym wyposażeniu zespołu w środki dezynfekujące.
§2
Wznowienie badań w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych w Radomiu
powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem priorytetowych spraw.
W pierwszej kolejności zaleca się planowanie badań w sprawach nieletnich, a następnie
opiekuńczych i o rozwód, w których rodziny mieszkają razem lub występują małoletni
powyżej 6 roku życia, jak i w tych, w których rodziny wprawdzie nie mieszkają razem,
ale utrzymują kontakty rodzicielskie. W ostatniej kolejności należy wyznaczać badania
z udziałem małoletnich poniżej 6 roku życia.

Powyższe zalecenie nie dotyczy spraw wskazanych przez Sądy jako priorytetowe, pilne
przy zastosowaniu kryterium, jakim jest dobro dziecka.
§3
Na terenie siedziby Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Radomiu
w każdym dniu tygodnia planuje się jedno badanie w systemie jednozmianowym.
Możliwe jest przeprowadzenie dwóch badań w różnych godzinach z zachowaniem zasad
izolowania od siebie osób badanych.
Na terenie siedziby Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w Radomiu
dopuszcza się jednoczesny udział maksymalnie jednej rodziny oraz jednego zespołu
specjalistów, pracownika sekretariatu i kierownika.
§4
Specjaliści nie przeprowadzający badań pracują w systemie pracy zdalnej.
§5
Badani o terminie badania informowani są drogą listowną, bądź telefoniczną. Badani
proszeni są o kontakt telefoniczny przed terminem badania podczas, którego
przeprowadzany jest krótki wywiad epidemiologiczny. Po uzyskaniu od badanych
negatywnego wywiadu epidemiologicznego rodzina uzyskuje informacje potwierdzające
przeprowadzenie badania w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych
w Radomiu oraz o konieczności zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, jak
również prośbę o przygotowanie własnego długopisu, posiadanie maseczek ochronnych
i jednorazowych rękawiczek.
§6
Badani mogą wejść na teren Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych
w Radomiu jedynie w maseczkach ochronnych i jednorazowych rękawiczkach (w razie
nieposiadania maseczek i rękawiczek udostępniane są one w OZSS).
Badani przy wejściu zobligowani są do zdezynfekowania rąk.
§7
Na drzwiach wejściowych do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych
w Radomiu powinny być dostępne informacje o konieczności stosowania się do
istniejących zasad, w szczególności do noszenia przyłbic, rękawiczek ochronnych przez
cały czas badania, zachowania bezpiecznych odległości.
§8
W sekretariacie, poza zabezpieczeniem w postaci osłon z pleksi na podłodze powinna
być zaznaczona linia, której badani nie powinni przekraczać.
§9
Z badanymi, po wejściu do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych

w Radomiu, przeprowadza się wywiad epidemiologiczny i informuje o zasadach
zachowania szczególnego bezpieczeństwa.
§ 10
Na stołach w pokojach, które na czas badania będą przeznaczone dla danej rodziny
specjaliści przygotowują w oddzielnych kopertach zgody na udział w badaniu oraz
informację o procedurach, testy, długopisy.
Badany pozostawia wypełnione dokumenty w opisanych pudełkach przeznaczonych na
każdy dzień tygodnia. Dokumenty pozostają w pudełkach przez co najmniej dwa dni, po
czym przekazywane są specjalistom.
§ 11
Ważne dokumenty dotyczące opiniowanych (orzeczenia, opinie, karty leczenia itp.)
powinny być dostarczane przez osoby badane w wersji skserowanej i dołączone do
odpowiedniego pudełka lub o ile to możliwe specjaliści proszą o zeskanowanie
dokumentów i przesłanie ich na adres e-mail.
§ 12
Gabinety powinny być przygotowane do badania w sposób uwzględniający możliwość
dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia. Podczas badań konieczne jest zachowanie
bezpiecznej odległości.
§ 13
Po zakończeniu badania, to jest po opuszczeniu siedziby Opiniodawczego Zespołu
Specjalistów Sądowych w Radomiu przez osoby badane należy przeprowadzić
dezynfekcję sprzętów, przedmiotów w gabinecie badań.
§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020r.
§ 15
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie Sądu Okręgowego w Radomiu, Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Sądu oraz przed wejściem głównym do
budynków Sądu.
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