Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 20.04. 2020
PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 20.04.2020 a preveril nasledovné
skutočnosti, oboznámil sa s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR,
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Kompletné znenie
prijatých opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
2. Zobral na vedomie aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
a opatrenia Ústredného krízového štábu SR.
3. Primátorka mesta informovala, že dnešným dňom by mali vstúpiť do platnosti nové
opatrenia. Uvedené opatrenia však zatiaľ nie sú zverejnené a známe.
4. Náčelník MsP informoval, že pomáhajú OOPZ pri hliadkovej činnosti pri karanténnom
centre. Tiež uviedol, že dnes hliadka zabezpečuje pomoc pri vydávaní dávok na
Slovenskej pošte.
5. Krízový štáb sa dohodol na ďalšej distribúcií dezinfekčných prostriedkov pre potreby
MsÚ, MsP, komunitného centra Šobov, TS,m.p., OOPZ. Požiadal zamestnancov
komunitného centra o dôsledné kontroly nosenia rúšok, upratovania a pravidelného
podávania informácií Krízovému štábu mesta. V komunitnom centre bude nahradený
zamestnanec – odborný garant, z dôvodu nástupu na materskú dovolenku.
6. Krízový štáb bol informovaný o dezinfekčnom čistení kontajnerov v stojiskách TS
m.p.
7. Riaditeľ TS m.p. bol požiadaný o zvýšenú pozornosť na úseku zabezpečenia čistenia
mesta a verejných priestranstiev a tiež o pravidelný vývoz komunálneho odpadu
vrátane odstránenia odpadu z odpadkových košov. Zároveň bol požiadaný
o zabezpečenie postupnej dezinfekcie zberných nádob. Zároveň bol riaditeľ TS m.p.
požiadaný, aby dôsledne dohodol a dosledoval podmienky odvozu odpadu
z karanténneho centra (internátov) na Kolpašskej ulici, tak, aby sa zamedzilo možnosti
šírenia nákazy prostredníctvom odpadu.
8. Záver
Zasadnutie krízového štábu viedol predseda krízového štábu Mgr. Nadežda
Babiaková, primátorka mesta.
Na záver rokovania predseda poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú
aktivitu počas zasadnutia krízového štábu.
Mgr. Nadežda Babiaková
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