Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 20.10. 2020

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. KŠM sa oboznámil sa s aktuálnou situáciou COVID-19 v meste Banská Štiavnica
a v okrese Banská Štiavnica.
2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 20.10.2020 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.
2. Krízový štáb sa oboznámil so Stanoviskom RUVZ k plošnému testovaniu. V zmysle
uvedeného budú musieť byť samosprávy súčinné pri testovaní. Na základe ďalších
pokynov budeme pristupovať k vyplývajúcim úlohám.
3. Krízový štáb sa zaoberal podujatím „Dušičky z Nového zámku“ ktoré plánuje
organizovať Slovenské banské múzeum dňa 31.10.2020. V zmysle usmernenia RUVZ
budú organizátori podujatia upozornení na dodržiavanie opatrení.
Od 15.10. 2020 platí OPL/8326/2020
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf
a OPL/8323/2020
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf
Zjednodušený prehľad opatrení platných od 15.10.2020:
RÚŠKA




Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete
musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia
spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako
5 metrov.
Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl.
V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia
rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím
a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY


Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie
až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto
rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou





dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú
fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne
v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení.
Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier
voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych,
plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA
 Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty
a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových
metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy,
pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
 Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej,
volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti
divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
 Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské
a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených
protiepidemických opatrení.
PREVÁDZKY
 Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových
metrov
 V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
 Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne)
budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť
zákazníkom so sebou
 Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa
súčasných pravidiel
 Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00
do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako
rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä
v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva
Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení,
kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier
4. Opatrenia v rámci mesta Banská Štiavnica, platné od 15.10.2020
● denné sledovanie vývoja situácie
 dezinfekcia autobusových zastávok, domu smútku, obradnej siene
 dezinfekcia zberného dvora, dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a kuka nádob
 dezinfekcia verejných priestranstiev
 dezinfekcia - TS, m.p.,
 dezinfekcia komunitného centra (vstup s rúškami, používanie dezinfekcie)
 režim Mestského úradu
(vstup s rúškami, používanie dezinfekcie rúk pri vstupných dverách,
úradné hodiny pre klientov sú nasledovné:
pondelok, streda : 8:00 – 10:00 hod./13:00 – 15:00 hod.
utorok, štvrtok: neúradný deň zatvorený objekt











piatok: 8:00 – 10:00 hod.
občanom odporúčame prednostne využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu
uzatvorené kluby dôchodcov
uzatvorené Mestské kúpele – plaváreň
uzatvorené Kino Akademik
uzatvorená Mestská knižnica
vzhľadom k veľkosti obradnej siene v budove Radnice kapacita pri obrade uzavretia
manželstva 8 ľudia, zabezpečenie dezinfekcie obradnej miestnosti a časový odstup
medzi jednotlivými sobášmi
vzhľadom k veľkosti domu smútku kapacita pri obrade 15 ľudí, zabezpečenie
dezinfekcie obradnej miestnosti a časový odstup medzi jednotlivými obradmi
vzhľadom na situáciu sa nebudú konať obrady uvítania do života, prijatia jubilantov
povinnosť denne niekoľko krát vykonávať dezinfekciu kľučiek, zábradlí a mimo hodín
kedy je úrad otvorený povinnosť uzatvoriť objekt
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.

Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali opatrenia ÚVZ, správne nosenie rúšok (prekryté ústa
aj nosové dierky), dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí a pravidelné umývanie či
dezinfekciu rúk. Choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou
skupinou. V prípadoch podozrenia nechoďte za svojím ošetrujúcim lekárom osobne
bez ohlásenia. Vopred lekára telefonicky kontaktujte a informujte o svojom zdravotnom stave
vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. Váš ošetrujúci lekár určí postup
diagnostiky ochorenia a liečby.

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 20.10.2020

Por.
č.

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
Banská Štiavnica
Riaditeľ TS, m.p.

Ing. Miloš Filjač

Podpis

