Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu, zo dňa 01.10.2020

K bodu č. 1.
Primátor mesta Medzev, Mgr. Matej Smorada otvoril zasadnutie krízového štábu mesta
v zasadačke Mestského úradu mesta Medzev o 9.00 hod. a privítal všetkých prítomných. Za
zapisovateľku určil Ing. Gabrielu Gedeonovú. Pán primátor predstavil program rokovania.
Nikto nemal návrhy na doplnenie. Program rokovania bol schválený podľa priloženej
pozvánky.

K bodu č. 2.
Mgr. Matej Smorada informoval o nových opatreniach Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7693/2020 zo dňa 29.09.2020 a č.
OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020. Pán primátor vyzval pani Bernáthovú, aby informovala
krízový štáb o stave dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok. Následne pani
Bernáthová oboznámila krízový štáb so stavom na sklade: netkaná textília rúška 1700 ks,
antibakteriálne biele rúška 34 ks, jednorázové 3 vrstvové rúška 100 ks, bavlnené biele a farebné
rúška 77 ks, respirátory 30 ks, Savo (5 kg) 2 ks, Savo (4 kg) 1 ks, Dezanol (5 l) 3 ks,
antibakteriálne mydlo (5 l) 1 ks, mydlo TORK do dávkovača 5 ks, Sanytol na podlahy 4 ks,
Sanytol kuchyňa 2 ks, Dettol na povrchy 4 ks, Sanytol 1 ks, Ajax 1 ks, Krezosan (100 ml) 1 ks,
dezinfekčný gél na ruky 15 ks, náplň do dávkovača 1 ks, dávkovače na dezinfekciu 3 ks,
ochranné okuliare 11 ks, rukavice (M) 2 ks, (L) 3 ks, (XL) 1 ks.

K bodu 3.
Mgr. Matej Smorada informoval, že žiaci a zamestnanci - Základnej školy Grundschule
Medzev, ktorí prišli do kontaktu s infikovanou osobu, nebudú testovaní na nový koronavírus
nakoľko od doby stretnutia ubehlo viac ako 10 dní. V základnej škole sa naďalej nebudú
vydávať obedy pre dôchodcov.
V exteriéri je nutné nosiť prikrývku tváre, to platí aj pre zamestnancov Mestského
podniku služieb, ak vykonávajú práce v exteriéri a pre prevádzkovateľov podnikov, kde sa
vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, pravidelné vetranie a príbor nesmie
byť položený voľne na stole. Prevádzky verejného stravovania môžu byť otvorené do 22 hod.
V salónoch starostlivosti o ľudské telo je tiež potrebné prekrytie dýchacích ciest. Platí zákaz
podávania rúk.
Zakazujú sa hromadné podujatia nad 50 ľudí. To platí aj pre svadby, pohreby. Kary sú
zakázané. Výnimka: ak budú mať všetci účastníci negatívne výsledky nie staršie ako 12 hodín.
Pri vyplácaní sociálnych dávok bude asistovať Mestská polícia. Potrebné je zabezpečiť
vydajník na pitnú vodu v odlúčenej časti Kováčskej ulice a taktiež v tejto časti umiestniť
dávkovač s dezinfekciou.
Vedúca Mestského kultúrneho strediska mesta Medzev bola požiadaná o pravidelné
odvysielanie rozhlasovej relácie s informáciami vyššie uvedených opatrení pre mesto Medzev.

Do jednotlivých kancelárií na Mestskom úrade budú stránky prichádzať po jednom
s prekrytím horných dýchacích ciest a pred vstupom vykonajú dezinfekciu rúk. Je nutné
vykonávať dezinfekciu stolov a stoličiek po odchode každej stránky.
K bodu 4.
Primátor uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia

Uznesenie krízového štábu č. 8/CoV/8
Krízový štáb mesta Medzev

1. Berie na vedomie:
• Informáciu o vyhlásení núdzového stavu v SR s účinnosťou od 1.10.2020 do
odvolania
• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7694/2020,
OLP/7693/2020, OLP/7852/2020
• Informáciu o stave zásob, ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov
mesta
2. Žiada primátora:
• Nariadiť MP mesta Medzev kontrolu vyššie uvedených opatrení bezodkladne
s dôrazom na nosenie prikrývky horných dýchacích ciest a dezinfekciu
• Zaviesť dezinfekčné zošity, v ktorých bude uvedený čas komplexných
dezinfekcií dotykových plôch budov prevádzok všetkých organizácii mesta
Medzev (môžu byť nahradené zošitmi dezinfekcie jednotlivých miestností,
• Nariadiť vedúcemu Msp služieb Medzev, Ing. Jánovi Višňovskému dôkladné
dodržiavanie opatrení pri práci zamestnancov podniku v teréne vrátane
prikrývky horných dýchacích ciest a dôkladné dodržiavanie vyššie uvedených
opatrení pri pohreboch a pri predaji na mestskom trhovisku.
• Nariadiť pokladni Mestského úradu riadnu a komplexnú dokumentáciu výdaja
ochranných pomôcok, pričom zodpovednou osobou za úplnosť a správnosť
dokumentov bude p. Gašpárová
• Nariadiť vedúcemu MSPS, Ing. Višňovskému umiestniť dávkovač
s dezinfekčným prostriedkom ku vchodu do zdravotného strediska
s informačnou tabuľou
3. Žiada vedúcich všetkých organizácií mesta
• Dodržiavanie všetkých vyššie uvedených opatrení
• Vyvesenie informácii o povinných častiach nariadení pri vstupe do jednotlivých
budov vzťahujúce sa na konkrétnu prevádzku mestskej organizácie (upozorniť
na nutnosť dezinfikovať ruky a prikrývku horných dýchacích ciest,
• O aktívnu vzájomnú komunikáciu vedúcich a riaditeľov pri potrebe vzájomnej
pomoci
4. Žiada náčelníka mestskej polície Medzev, Petra Nálepku
• O pomoc Slovenskej pošte pri vyplácaní sociálnych dávok so zabezpečením vyššie
uvedených opatrení v priestore pred poštou v Medzeve

•

O umiestnenie dávkovača na dezinfekciu rúk pri východe občanov z odlúčenej časti
Štóskej ulice do mesta
5. Žiada sekretariát primátora
Doručiť každej prevádzke v meste kopiu Opatrenia - splnené
6. Žiada vedúcu Mestského kultúrneho strediska , o pravidelné odvysielanie rozhlasovej
relácie s info vyššie uvedených opatrení vzťahujúcich sa na mesto Medzev
7. Źiada A. Gašparovú
• Bezodkladne aktualizovať sekciu koronavírus na webovej stránke mesta a zverejniť
vyššie uvedené opatrenia vrátane krátkeho textu s info vzťahujúcimi sa na mesto
Medzev,
• Zverejňovať všetky zápisnice a materiály z rokovaní krízového štábu mesta na webovej
stránke mesta
• Kontaktovať Prevádzkovateľov domovov seniorov, musia mať vypracovaný plán, ak
budú mať pozitívny prípad
• Komunikovať s Ingou ohľadom dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov
8. Žiada p. Višňovského pripraviť informačný leták pre obstaravateľa pohrebu o spôsobe
dodržiavania vyššie uvedených opatrení počas pohrebu
Hlasovanie o opatreniach ako o celku:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Primátor mesta vydal vyššie uvedené ako nariadenie ústne.

K bodu 6.
Termín zasadnutia ďalšieho krízového štábu mesta Medzev zvolá primátor mesta
Medzev podľa potreby.

K bodu 7.
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

Mgr. Matej Smorada
Primátor mesta
Zapísala: Ing. Gabriela Gedeonová
Medzev, dňa 01.10.2020

