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UCHWAŁA
Sądu

Prezesa

NR l l /2020

Rejonowego w Turku i Dyrektora

Sądu

Rejonowego w Turku

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Sądu Rejonowego w Turku

W zwi ązku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w zwi ązku z rozprzestrzenianiem s ię wirusa SARS-COV2 - tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0 , która wprowadza mechani zmy rozszerzające
funkcjonowanie sądów
zar.tądzamy:

1. Do budynku

Sądu

Rejonowego w Turku od Ol czenvca 2020r. do

odwołania mogą

wchodzić:

- osoby udające s i ę do Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt poj edynczo i tylko w przestrzeni
obejm uj ącej drogi do tych biur,
- osoby wezwane na termin posiedzenia w danym dniu lub zawiadomione o tym terminie przez
Sąd, jak równi eż pełnomocnicy tych osób - bez osób towarzyszących , opiekunowie jeżeli strona
j est osobą niepeł nosprawną, prokuratorzy, na określoną w wezwaniu (zawiadomieniu)
godzinę,

- funkcjonariusze policji i
ratunkowego,

straży pożarnej ,

lekarze

ratownicy medyczni pogotowia

- osoby za zezwolen iem Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Turku,
-osoby, które telefonicznie lub mailowo umówiły się na
- tel. 63-278-57-60 w.52, e-mail: czyte ł nia@turek.sr.gov.p l .

przeg l ądanie

akt sprawy

Z czytelni akt będzie można skorzystać po uprzednim, co najmniej jednodniowym ustaleniu
z upoważnionym pracownikiem godziny i miejsca przeglądani a akt.
- osoby

pracujące

na zlecenie Dyrektora

Sądu

Rejonowego w Turku,

- osoby pozostawiające łub odbierające koresp ondencję (w tym akta sądowe) w Biurze
Podawczym i tylko w przestrzeni obejmuj ącej drogę do tego Biura,

- osoby dokonujące wpłat za pośrednictwem wpłatomatu.
2. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do używania zakrywającej usta i nos odzieży
lub jej części , maski , przyłbicy albo kasku ochronnego, obowiązek ten obejmuje również osoby
wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania.
3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zdezynfekowania dłoni płynem
i poddania s i ę wykonywanemu pomiarowi temperatury ciała przez pracowników ochrony.
4. Do budynku będzie mogła wejść osoba, której temperatura ciała nie przekracza 38 stopni C
oraz nie wykazuje innych charakterystycznych objawów zakażenia koronawirusem SARSCo Y-2. W przypadku stwierdzenia przez pracowników służby ochrony u osoby wchodzącej do
budynku Sądu temperatury powyżej 38 stopni C łub też wykazującej inne objawy
charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem SARS-CoY-2, osoba ta będzie musiała
natychmiast opuścić budynek Sądu. O zaistniałym incydencie pracownik ochrony niezwłocznie
zawiadomi Prezesa i Dyrektora Sądu , a także skład orzekający w przypadku, gdy chodzi
o osobę wezwaną łub zawiadomioną przez Sąd w związku z rozpoznawaną sprawą.
5 . Urzędnicy,

pracownicy obsługi , asystenci sędziów i sędziowie mają obowiązek
niezwłocznego informowania Prezesa i Dyrektora Sądu o pobycie w ostatnich 14 dniach za
gran i cą łub kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy. Urzędnicy, pracownicy obsługi,
asystenci sędziów i sędziowie mają obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa
i Dyrektora Sądu o podejrzeniu zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 łub kontaktu
w ostatnich 14 dniach z osobą u której stwierdzono takie zakażenie.
6. W przypadku stwierdzenia u urzędnika , pracown ika obsługi , asystenta sędziego, sędziego
przebywającego w budynku Sądu objawów zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2,
bezpośredni przełożony zapewni działanie zmierzające do niezwłocznego opuszczenia
budynku Sądu przez taką osobę , zawiadamiając o tym fakcie Prezesa i Dyrektora Sądu .
7.W okresie epidemii w godzinach urzędowania Sądu na zewnątrz budynku umieszczono
„skrzynkę listową", do której osoby zainteresowane mogą nadał składać pisma procesowe oraz
wszelką inną korespondencję w zakresie spraw objętych właści wością miejscową i rzeczową
Sądu Rejonowego w Turku.
8 .Poniedz i ałkowe dyżury

BOI odbywają się do godziny 18.00.

9. Prezes i Wiceprezes Sądu nie przyjmują osobiście interesantów w ramach dyżurów.
Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną łub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność
wysłuchani a skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów
w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.
10. Z dniem Ol czerwca 2020 r.

tracą

moc

uchwały

numer 1120, 2/20, 4/20, 7/20 i 8/20.

