Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 29.09. 2020

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 29.09.2020 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.

Povinnosť nosiť rúško
Platnosť nariadenia od: 14. septembra 2020, 18:00 hod
Platnosť nariadenia do: 01. októbra 2020
Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, no stále odporúčané a to najmä v prípadoch, ak nie je
možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.
Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (vrátane v prostriedkoch verejnej
dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto
povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý
rúškom.Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu
kvapôčiek do okolia.

Prevádzky, obchody a služby
Platnosť nariadenia od: 18. septembra 2020, 00:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania
Všetkým maloobchodným prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča zabezpečiť:
 aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden
zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto
podmienka sa nevzťahuje na deti
 dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.
Tieto odporúčania sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných,
hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.
Prevádzkam verejného stravovania sa odporúča dodržiavať vyššie uvedené pravidlá, pokiaľ sú
schopné zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v priestoroch určených pre
zákazníkov.
Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:
 vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas
potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
 zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie),
 na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti
dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,





vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,
potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov
s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov
musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí
vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a
zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Hromadné a športové podujatia
Platnosť nariadenia od: 18. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či
inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v
jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej
povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.
Zároveň sa s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d)
zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného
stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb,
smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné
podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo
preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v
prevádzkach verejného stravovania.

Vonkajšie trhoviská






jednosmerný pohyb zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov,
zabezpečený a regulovaný samostatný vstup a samostatný výstup,
stánky vzdialené 2m od seba,
reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje len cez výdajné okienko,
konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska.

Iné opatrenia v rámci mesta Banská Štiavnica






dezinfekcia autobusových zastávok, domu smútku, sobášnej miestnosti
dezinfekcia zberného dvora, dezinfekcia stojísk na komunálny odpad
dezinfekcia komunitného centrum (vstup s rúškami, používanie dezinfekcie)
režim Mestského úradu (vstup s rúškami, používanie dezinfekcie, vo štvrtok-neúradný
deň zatvorený objekt, ostatné dni objekty otvorené)
kontrola ochranných a dezinfekčných pomôcok v súvislosti s ochranou zdravia
v nadväznosti na COVID19: Mesto – Mestský úrad Banská Štiavnica, Mestská polícia,
Technické služby, m.p., Banská Štiavnica.

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. Viac informácií z rôznych oblastí nájdete na
https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/

Mgr. Nadežda Babiaková
predseda krízového štábu mesta

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
Dňa 29.9.2020

Por.
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Titul, meno a priezvisko

1.

Mgr. Nadežda Babiaková

2.

Ing. Marián Zimmermann

3.

Ing. Ivana Ondrejmišková

4.

PhDr. Peter Šemoda

Funkcia
primátorka mesta
zástupca primátorky
prednostka MsÚ
Náčelník MsP

5.
6.
7.
8.

RNDr. Pavel Bačík

Riaditeľ BS s.r.o.

Ján Petrík

Odd. SVaVS

Mgr. Slavomír Líškaj

Riaditeľ OOPZ

Ing. Miloš Filjač

Riaditeľ TS, m.p.

Podpis

