Zápisnica z krízového štábu č. 3/2020 zo dňa 13.3.2020 o 17:00 hod.
Zasadačka obecného úradu, vo veci koronavírusu
Prítomní :
Dušan Dvoran – starosta obce
Pavol Blaha
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Hana Maxianová
Silvia Novoveská
Ing. Ján Rusnák
Hana Malcherová
Karol Dvoran
Pavol Benca
Krízový štáb zobral na vedomie uznesenie Vlády SR na vyhlásenie mimoriadnej situácie
v súvislosti ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobený koronavírusom SARS – CoV-2 na území Slovenskej republiky a rozhodnutie
Ústredného krízového štábu zo dňa 12.3.2020 ako i verejnú vyhlášku Úradu verejného
zdravotníctva zo dňa 9.3.2020.
-

Bol potvrdený pozitívny nález na koronavírus v našej obci. Pacient je dlhodobo
v domácej karanténe.

Na základe uvedených skutočností prijal nasledovné opatrenia :
1. Krízový štáb do konca mesiaca marec 2020 rozhodol o zatvorení materskej školy,
základnej školy, telocvične ZŠ, školského ihriska ako i školskej jedálne. Obedy sa
variť v tomto období nebudú ani pre dôchodcov.
2. Krízový štáb uzavrel priestory celého oploteného štadióna s tým, že sa rušia
všetky športové aktivity a uzatvára sa detské ihrisko, ako i budova futbalového
štadiónu.
3. Krízový štáb potvrdil rozhodnutie o zrušení všetkých kultúrnych a športových
podujatí do 31.3. 2020. V kultúrnom dome nebudú schôdze, klub, ani divadlo.
4. Do 31.3. 2020 sa rušia všetky svadobné obrady v sobášnej sieni obecného úradu.
5. Krízový štáb doporučuje občanom, ktorí zaznamenajú porušenie dodržiavania
karantény u osôb, ktoré majú karanténu nariadenú ( zamestnanci ALAS Slovakia,
a.s., ako i určení zamestnanci firmy Berto sk, s.r.o., ktorí sú rodinní príslušníci
zamestnancov firmy Alas Slovakia ), aby volali políciu na čísle 158. Na základe
toho, že Úrad verejného zdravotníctva, ani obvodná lekárka nám neoznámili ľudí,
ktorí sú v karanténe a menovaní vyše 14 dní boli v karanténe dobrovoľne a

neprišli do kontaktu s infikovanou osobou, predseda krízového štábu ruší
karanténu a naďalej ich vyzýva, aby dodržiavali max. hygienické pokyny
a používali ochranné pomôcky.
6. Krízový štáb nariaďuje podnikateľom vykonať primeranú dezinfekciu priestorov,
v ktorých sa zdržujú občania obce.
7. Krízový štáb zakazuje organizovať v pohostinských zariadeniach hromadné
spoločenské podujatia.
8. Krízový štáb od pondelka 16.3.2020 mení úradné hodiny obecného úradu
nasledovne: úrad bude pracovať v režime nestránkových dní. Pracovníci úradu
budú prijímať telefonáty a emaily pre potreby občanov obce. Tak isto telefonicky
sa bude objednávať vývoz fekálií z domácností s tým, že úhrada bude uskutočnená
po zrušení mimoriadnej situácie. Matričné veci ( úmrtie a podobne sa budú riešiť
po telefonickej dohode ). Každý návštevník, ktorý bude nútený navštíviť obecný
úrad musí mať rúšku cez ústa a nos.
9. Krízový štáb odporúča všetkým občanom používať ochranné rúška ako prevenciu,
zároveň neodporúča stretávanie sa rodín.
10. Krízový štáb vyzýva obyvateľov, ktorí nie sú v karanténe, aby sa snažili správať
tak, ako keby v karanténe boli a dodržiavali zásady karantény a tým zamedzili
rozšíreniu koronavírusu.
11. Krízový štáb apeluje na rodičov, že zatvorenie škôl a predškolských zariadení nie
sú prázdniny, ale treba dodržiavať prísne hygienické opatrenia a zamedziť
stretávaniu sa skupín detí.
12. Krízový štáb prikazuje pacientom, ktorí vstupujú do čakárne u všeobecného lekára
a detskej lekárky, že sú povinní mať rúška alebo ručník, ktorý zakrýva ústa aj nos.
13. Krízový štáb odporúča občanom obce necestovať mimo obce a do zahraničia,
hlavne do Rakúska a jeho hlavného mesta. Zabrániť koronavírusu sa dá i tým, že
sa zamedzí migrácii obyvateľstva. Kto nemusí, nech neopúšťa kataster našej obce.
14. Krízový štáb upozorňuje na dôsledné dodržiavanie hygieny, umývanie rúk,
dezinfikovanie priestorov, kľučiek, zábradlí ako i predmetov, ktorých sa dotýka
viac ľudí. Hygienická prevencia je pri koronavíruse jedna z rozhodujúcich.
Navrhnuté opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia
koronavírusu a ochrany obyvateľstva. Dodržiavaním pokynov a rozhodnutí krízového
štábu by malo prísť k minimalizovaniu nákazy obyvateľov.

Dušan Dvoran
starosta obce

