SZCZEGÓLNE REGUŁY OBSŁUGI
OSÓB DOKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
w
KANCELARII NOTARIALNEJ not. Wojciecha Nowaka we Wrocławiu
(dalej „Kancelaria”)
Działając na podstawie Stanowiska Krajowej Rady Notarialnej z dni 16
marca 2020 roku oraz 1 kwietnia 2020 roku oraz w wykonaniu obowiązków
wynikających z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii i w celu zapobieżenia rozszerzania się wirusa SARS-CoV-2
postanawia się co następuje:
1.Osoby uczestniczące w czynnościach muszą mieć przez cały czas
pobytu w Kancelarii (za wyjątkiem momentu stwierdzenia tożsamości)
zakryte usta i nos a także założone rękawiczki ochronne. Brak środków
ochrony powoduje odmowę czynności notarialnej.

KANCELARIA NIE UDOSTĘPNIA MASECZEK I RĘKAWIC!

ZAKRYCIE UST I NOSA MOŻE NASTĄPIĆ ZA POMOCĄ MASECZEK, ALE
RÓWNIEŻ PRZY UŻYCIU SZALA, CHUSTY LUB W INNY PODOBNY SPOSÓB.

2.W czasie przebywania w Kancelarii należy zachować w miarę
możliwości odległość co najmniej dwóch metrów od pracowników
Kancelarii.
3.Kancelaria nie wykonuje czynności notarialnych, jeżeli notariusz lub
zastępca notariusza uzna, iż obecność osoby chcącej dokonać czynności
na terenie Kancelarii stanowi zagrożenie dla zdrowia.
4.Kancelaria odstąpi również od wykonywanych czynności, gdy osoba
przebywająca w Kancelarii lekceważy obowiązki ochrony zdrowia
pracowników Kancelarii.
5.Zakazuje się przebywania na terenie Kancelarii innych osób niż
bezpośrednio uczestniczących w czynności notarialnej (osoby trzecie). W
przypadku, gdy osoba uczestnicząca w czynności będzie żądać od notariusza
odbycia czynności w obecności osób trzecich - notariusz odmówi dokonania
takiej czynności notarialnej. Koszty nieodbytej czynności notarialnej z
opisanego w zdaniu poprzedzającym powodu poniesie osoba żądająca udziału
w czynności osoby trzeciej.
6.Kategorycznie zakazuje się przebywania na terenie Kancelarii osób
małoletnich.
7.Osoby odbywające czynności notarialne nie mogą korzystać z łazienki ani
toalety, nie otrzymają też jakichkolwiek napoi ciepłych lub zimnych za
wyjątkiem wody niegazowanej w jednorazowym kubku plastikowym z
dystrybutora znajdującego się w poczekalni Kancelarii.
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8.W Kancelarii nie mogą przebywać osoby oczekujące na czynność
notarialną, jeżeli nie zakończyła się poprzednia czynność i osoby w niej
uczestniczące nie opuściły Kancelarii. Kancelaria, w miarę swoich
możliwości, zapewni miejsca do oczekiwania na zewnątrz Kancelarii.
9.Osoby, które:
1. są przeziębione, mają gorączkę, katar lub kaszlą,
2. skierowane zostały na kwarantannę na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
3. zostały skierowane do pracy zdalnej,
4. powróciły z zagranicy w ostatnich 14 dniach przed odwiedzeniem
Kancelarii,
5. miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 w okresie
ostatnich 14 dni przed odwiedzeniem Kancelarii lub wiedzą, że mogły
mieć taki kontakt
mają obowiązek powiadomić Kancelarię telefonicznie przed czynnością.
W rozmowie telefonicznej ustalony zostanie termin, sposób i zasady
przeprowadzenia czynności notarialnej, chyba, że z uzyskanych informacji
będzie wynikać, iż czynność taka nie będzie mogła być przeprowadzona. Brak
powiadomienia Kancelarii o przypadkach opisanych powyżej w
niniejszym punkcie może powodować zawiadomienie właściwych
organów Państwa a nadto stanowić będzie podstawę ewentualnej
odpowiedzialności odszkodowawczej.
10.Każda z osób zamierzających dokonać czynności ma obowiązek
zapoznać się z powyższymi Regułami Obsługi i jeżeli ich nie akceptuje nie
będzie mogła odbyć czynności notarialnej w Kancelarii.
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