ОКРЪЖЕН СЪД–ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД
№ 216
10.03.2020 год.
Гр. Ямбол
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във
връзка с указания и препоръки на Съдийска колегия на ВСС за
предприемане на превантивни мерки във връзка регистрираните случаи на
COVID - 19 на територията на Р България и във връзка с Протокол № 8, т.
31 от заседание на съдийска колегия на ВСС проведено на 10.03.2020 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
Считано от 11.03.2020 г. за срок от един месец, в Окръжен съд –
Ямбол:
1. Да не се разглеждат дела в открити съдебни заседания, с
изключение на:
- Граждански дела: за издръжка, за незаконно уволнение, по Закона за
домашното насилие, за осиновяване на дете, по несъстоятелност;
- Наказателни дела: за мерки за неотклонение; с подсъдими с
наложени мерки за неотклонение „задържане под стража”, по Закона за
здравето;
- Други граждански и наказателни дела по преценка на съдиятадокладчик.
2. Страните по делата и техните процесуални представители
своевременно да се уведомят по надлежния ред, при последващо
насрочване на открити съдебни заседания.
3. Да не се провеждат обучения, семинари, ден на отворени врати и
други служебни мероприятия, свързани със събиране на повече хора на
едно място.
4. Да не се приемат граждани в приемната на председателя на
Окръжен съд – Ямбол.
5. Стриктно да се спазват препоръките на Министерство на
здравеопазването за предпазване от заболявания и вирусни инфекции,
включително (COVID-19), като за целта:
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- общите части на сградата на съдебната палата и помещенията, в
които се обслужват граждани, да се дезинфекцират по четири пъти на ден;
- на лицата, които пряко обслужват граждани да се осигурят
необходимите предпазни средства.
6. В съдебните зали и служебните помещения да се спазват следните
строги хигиенни правила и изисквания:
- да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на
входни и преходни врати, асансьорни кабини и сервизни помещения;
- на всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява
достъп на свеж въздух в тях;
- лицата, които пряко обслужват граждани, да работят със защитни
маски (сменящи се на 2 часа) и ръкавици, които след употребата им да се
изхвърлят в специално подготвени за целта чували, предварително
обработени с дезинфектант;
да
не
се
допуска
струпване
на
хора
пред
деловодствата/регистратурата на съда и подстъпите към тях.
7. На входа на съдебната палата да се поставят дезинфектанти за
посетителите.
8. Да се ограничи достъпа на граждани до съдебните зали, като се
допускат до тях само в случаите, когато са призовани за разглеждане по
конкретно дело.
9. Забранявам командировките на магистратите и служителите в
страните, засегнати от вирусни инфекции, в т.ч. от COVID-19.
10. Препоръчвам на магистратите и съдебните служители максимално
ограничаване на пътуванията в страните засегнати от вирусни инфекции, в
т.ч. от COVID-19.
11. Препоръчвам на магистратите и съдебните служители да избягват
близък контакт с лица с грипоподобни симптоматика или физическо
неразположение, кашлица или сълзене на очите и да прибягват до редовно
миене на ръцете с топла вода и сапун или се използват мокри кърпи със
спирт.
12. Препоръчвам на магистрати и съдебни служители, които са били в
контакт с лица (техни близки или други) в предходни дни, идващи от
обявените епидемични райони на Европа и света и които чувстват
здравословни
неразположения
(отпадналост,
повишена
телесна
температура, кашлица, кихане), да не се явяват на работните си места, като
уведомят личния си лекар и съответните медицински лица.
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13. Магистрати и съдебни служители, които се чувстват
неразположени, да уведомят личния си лекар и да не се явяват на работа, за
което да представят съответен болничен лист.
Заповедта да се обяви в папка „Административна дейност” и да се
връчи срещу подпис на всички съдии и съдебни служители – за изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ: _________/п/_______
(ВАСИЛ ПЕТКОВ)

