Szanowni Państwo,
W obliczu panującej i rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa mając na celu
przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i całego zespołu Kancelarii
apelujemy o pozostanie w domach oraz o załatwianie tych spraw, które nie
wymagają Państwa osobistej wizyty w Kancelarii drogą korespondencji
mailowej i telefonicznie – jesteśmy w tym zakresie do Państwa pełnej dyspozycji
i staramy się odpowiadać na bieżąco na wszelkie Państwa pytania i potrzeby.
Jeśli już muszą Państwo przybyć osobiście do Kancelarii z uwagi na charakter
załatwianej sprawy czy potrzebę dokonania czynności informujemy, że:
• każdorazowo powinni Państwo osobiście podjąć decyzję czy charakter
dokonywanej czynności mieści się dla Państwa w kategorii „zaspokajania
niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia
codziennego”, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
31.03.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
• Państwa wizyta nie będzie traktowana jako złamanie zakazu
zgromadzeń, o którym mowa w wyżej wymienionym Rozporządzeniu Rady
Ministrów – stanowisko takie wyraża Krajowa Rada Notarialna
w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości wskazując, że zakazy
dotyczące
organizowania
zgromadzeń
przewidziane
w/w Rozporządzeniem nie
mają zastosowania do czynności
notarialnych,
• każda osoba wchodząca na teren Kancelarii podlega obowiązkowej
i bezwzględnej dezynfekcji rąk, ponadto upoważniony pracownik
przeprowadza z Państwem krótki wywiad na temat Państwa samopoczucia
i potencjalnego kontaktu z osobami zarażonymi lub przebywającymi
na kwarantannie – jeśli czują się Państwo źle, mają Państwo gorączkę
bądź inne objawy wskazujące na możliwość zakażenia albo mieli
Państwo kontakt z taką osobą – prosimy nie przychodźcie, a jeśli już
jesteście powiedzcie Nam o tym przed wejściem – zatajenie tych
informacji może narazić inne osoby,
• gabinety
przeznaczone
do
Państwa
bezpośredniej
obsługi
dostosowaliśmy do wymogów sanitarnych – zachowujemy odstęp
co najmniej 2 metrów pomiędzy każdym z Państwa, po każdej czynności

i opuszczeniu
gabinetu
przez
klientów
powierzchnie
stołów
są dezynfekowane, a na koniec dnia sale takie dodatkowo podlegają
ozonowaniu,
• zespół Kancelarii stara się zachować wszelkie możliwe środki
bezpieczeństwa - obsługujący Państwa notariusz czy zastępca notarialny
pracuje w rękawiczkach każdorazowo wymienianych po dokonaniu danej
czynności, podobnie pozostali pracownicy którzy Państwa obsługują,
• Państwa ruch na terenie Kancelarii został ograniczony do niezbędnego
minimum – zarówno Państwa obsługa polegająca na dokonaniu konkretnej
czynności, jak i wydawanie Państwu dokumentów i pobieranie należnych
opłat odbywa się w jednym gabinecie - rekomendujemy dokonywanie
wszelkich płatności kartą płatniczą lub blikiem– jesteśmy wyposażeni w
przenośne terminale.
Dbajmy o siebie, swoich bliskich i bądźmy odpowiedzialni.

Zespół KBSR

