ZASADY POSTĘPOWANIA OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
KORONAWIRUSA SARS-COV-2
2020-08-31

ROZPRAWY KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO
1. Wejście na teren siedziby sądu lub miejsca, w którym odbywa się rozprawa jest
możliwy nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy.
2. W siedzibie sądu lub w miejscu, w którym odbywa się rozprawa może przebywać
wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną,
nieprzybywająca z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
albo sama nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W razie
zaistnienia sytuacji, gdy stroną postępowania, świadek jest osobą chorującą na alergię
albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie,
podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie.
3. W siedzibie sądu lub w miejscu, w którym odbywa się rozprawa obowiązuje zakaz
przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy strony postępowania
i/lub świadkowie wymagają pomocy w poruszaniu się. Zasady opisane w pkt. 2 dotyczą
również osób towarzyszących stronom postępowania lub/i świadkom. Osoba
wymagająca pomocy osoby trzeciej zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie
sekretariat KSD w terminie do 7 dni od daty rozprawy, wskazując dane tej osoby.
4. Strony postępowania i świadkowie proszeni są o monitorowanie swojego stanu
zdrowia i w przypadku pojawienia się objawów chorobowych o zaniechanie
stawiennictwa w Sądzie oraz niezwłoczne poinformowanie sekretariatu KSD
o przyczynie swojej nieobecności (e-mail: sekretariat.ksd@izbaarchitektow.pl).
5. W czasie pobytu w siedzibie sądu lub w miejscu, w którym odbywa się rozprawa
interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa korzystając z własnych maseczek
ochronnych (przyłbic lub części odzieży) oraz używać własnych rękawic
jednorazowych. Osoba niekorzystająca z maseczki ochronnej zostanie zobowiązana do
opuszczenia budynku.
6. Przy wejściu do siedziby sądu lub w miejscu, w którym odbywa się rozprawa zostaną
ustawione pojemniki z płynem do odkażania rąk. Osoby wchodzące do siedziby sądu
lub miejsca, w którym odbywa się rozprawa są zobowiązane zdezynfekować ręce przy
wykorzystaniu środków do dezynfekcji, użyć rękawic jednorazowych i wypełnić
“Ankietę”, którą następnie przekazują Protokolantowi.

7. Członkowie składu sędziowskiego, protokolant oraz rzecznik odpowiedzialności
zawodowej oraz osoby wezwane na rozprawę w tym ich pełnomocnicy są zobowiązane
do zachowania odstępu minimum 2 m od innych osób przebywających w siedzibie sądu
lub w miejscu, w którym odbywa się rozprawa.
8. Zasada zachowania dystansu społecznego, o której mowa powyżej, obowiązuje tak
zarówno w miejscu, w którym odbywa się posiedzenie jak i w innych pomieszczeniach,
takich jak w szczególności: poczekalnie, korytarze, sekretariat.
9. Nie należy używać klimatyzacji. W przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad
w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie
do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego,
odpowiednio uzdatnionego powietrza, z możliwie jak najmniejszym dodatkiem
powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz
obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła –
rekuperacji.
10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, nie rzadziej niż co 2 godziny.
11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk. Nie należy używać suszarek nawiewowych.
12. Rekomenduje się nadzór prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł
i powierzchni płaskich.
13. Brak jest możliwości dowolnego przemieszczania się stron postępowania oraz
świadków po siedzibie sądu lub miejscu, w którym odbywa się rozprawa.
14. Brak możliwości składania pism procesowych i innych dokumentów w toku rozprawy
i posiedzenia. Korespondencja powinna być przesłana do sądu kurierem, w tym
Pocztex-EMS na co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy celem zachowania
bezpieczeństwa, tj. przejścia procedury kwarantanny.
15. Po zakończonej rozprawie należy niezwłocznie opuścić siedzibę sądu lub miejsce,
w którym odbyła się rozprawa.
16. W przypadku ustanowienie przez Ministra Zdrowia powiatu, w którym siedzibę ma sąd
lub w którym odbywa się rozprawa „strefą czerwoną”, lub ustanowienia innych
wymagań związanych z sytuacją epidemiczną wszystkie osoby uczestniczące w
rozprawie zobowiązane są do ich przestrzegania jako dodatkowych obostrzeń
wynikające z przepisów ogólnych.

