Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 06.10. 2020

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 06.10.2020 a preveril nasledovné
skutočnosti, prerokovali sa prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu SR, opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Kompletné znenie prijatých opatrení
nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
Na Slovensku platí od štvrtka 1. októbra núdzový stav v súvislosti s pandémiou
nového koronavírusu, ktorého trvanie je zatiaľ určené na 45 dní.

Povinnosť nosiť rúško
Povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch aj exteriéroch (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
Všetkým prevádzkovateľom zariadení 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 alebo
 dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre (alternatívne táto
podmienka neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný
zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov).
Hromadné a športové podujatia
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej
povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na uvedených podujatiach
vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50,
hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
Zároveň platí zákaz:
 usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky,
tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby,
pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného
poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania,
 usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy,
kary, stužkové slávnosti a pod.).

Verejné stravovanie (v hoteloch, reštauráciach, penziónoch a iných zariadení a ich
vonkajších terás)










otváracie hodiny je potrebné obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a
výdaja pokrmov cez okienko
konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania bude možná výlučne
posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je
nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,
obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov
vykonávať dezinfekciu rúk,
hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,
ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie
podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri
ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu
dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
príbor by nemal byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len prinesením od obsluhy a
zabalený do papierovej vreckovky.

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.
Taxislužby
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických
pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:
 zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
 zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym
účinkom po každom zákazníkovi.
Odporúča sa, aby cestujúci sedeli na zadných sedadlách. Rovnako tak je odporúčané zabezpečiť
vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku
aerosólu medzi týmito priestormi.

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
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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

