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Znak:
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Zarządzenie

nr25/20

Prezesa Sądu w Rejonowego w Strzyżowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z dnia 16 marca 2020 roku
W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze wspólne
bezpieczeństwo zdrowotne pracowników Sądu i Interesantów oraz konieczność zabezpieczenia
ciągłości pracy Sądu Rejonowego w Strzyżowie, na podstawie
art. 9a § 1
i art. 54§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2019.52
jt.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i § 3 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18
czerwca 2019 roku Regulaminu urzędowania sadów powszechnych ( Dz. U. 2029.1141)

Zarządzamy
§1
Zawieszenie do odwołania godzin urzędowania Sądu w każdy poniedziałek po godz. 15.30.

§2
Zawieszenie do odwołania dyżurów w poniedziałki po godz. 15.30 osób pełniących

funkcje

kierownicze, pracowników poszczególnych Wydziałów.
§3
Każdy pracownik w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem zobowiązany jest do
powstrzymania się od czynności służbowych i niezwłocznego poinformowania o tym
przełożonego.
§4
Pracownik po okresie nieobecności w pracy, w sytuacjach wcześniejszego przebywania
w miejscu występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego
Sanitarnego zamierzający powrócić do pracy zobowiązany jest

Inspektora

poinformować pracodawcę

o miejscu swojego wcześniejszego pobytu telefonicznie lub mailowo oraz skontaktować się
z właściwą

stacją sanitarno-epidemiologiczną, celem uzyskania dalszych instrukcji.

W przypadku otrzymania decyzji o kwarantannie
niezwłocznego

pracownik obowiązany jest do

poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Ministerstwo Zdrowia zaleca

ograniczenie społeczno-zawodowych kontaktów z innymi osobami przez 14 dni.
§5
Każdy pracownik jest zobowiązany do :
1. Częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem i stosowania dostępnych

środków

dezynfekujących,
2. Zachowania co najmniej 1,5 m odległości od stron zgłaszających się do Sądu,
3. Wietrzenia pomieszczeń biurowych kilka razy dziennie, w razie konieczności
przecierania biurek i blatów dostępnymi środkami dezynfekującymi.

Poddanie pod rozwagę pracowników Sądu korzystających z urlopów zasadności wyjazdów
w miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka

Rekomendujemy wszystkim pracownikom w tym: sędziom, referendarzowi sądowemu
i kuratorom zawodowym wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, a osobom nie
posiadającym zaległego urlopu wypoczynkowego,

rozważnie skorzystania z urlopu

bieżącego.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku.
§9
Opublikowanie powyższego Zarządzenia na stronie SW/OR, BIP i tablicy ogłoszeń Sądu .

