Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 18.12. 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 18.12.2020 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
nového koronavírusu, ktorého trvanie je zatiaľ určené na 45 dní.

stav v

súvislosti

s

pandémiou

Opatrenia platné od 19.12.2020
uznesenie vlády SR - https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18956/1
Od soboty 19. decembra od 5.00 hod platí zákaz vychádzania s niektorými výnimkami:
-zatvorené budú všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných potrieb –
potraviny, lekáreň, drogéria, krmivo pre zvieratá, pohonné hmoty, tlačoviny a ďalšie
Možná bude napríklad aj: - cesta do zamestnania, či výkon podnikateľskej činnosti, na počtu, výdajné
miesto internetových obchodov
- cesta do zdravotníckeho zariadenia, do lekárne
- vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu
- pohreb, krst, bohoslužbu
- starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného
- starostlivosť o hospodárske zvieratá
- stretnúť sa môžu najviac dve domácnosti, odporúča sa zvážiť nevyhnutnosť cestovania
- výnimka platí aj v prípade individuálneho športu
- výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch
domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov

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.
Viac na: file:///C:/Users/ja/Downloads/804_2020.pdf
Mesto Banská Štiavnica – ako zriaďovateľ ZŠ J.Horáka a ZŠ J.Kollára a riaditelia uvedených škôl
prijali k dokumentu Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR „Návrat do škôl 2021“
nasledovné opatrenia:
- po vyhodnotení priskumu rodičov žiakov o účasti na testovaní detí + jedného rodiča ,sa na Ag testovaní
zúčastní 80 % (ZŠ J.Horáka ) a 73 % (ZŠ J.Kollára) žiakov a ich rodičov
- v obidvoch ZŠ sa v dňoch 7. a 8.januára 2021 vytvoria odberové miesta na vykonanie antigénového
testovania žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl, čo je podmienkou, aby sa žiaci mohli vrátiť
11.januára 2021 do svojich domovských škôl na riadne vyučovanie,
- zriaďovateľ škôl v spolupráci so Slovenským červeným krížom a riaditeľmi škôl zabezpečia dostatok
personálu pri odberoch a vyhodnocovaní testov
- zriaďovateľ škôl požiadal RÚVZ v Žiari nad Hronom o vydanie povolenia na zriadenie týchto odberových
miest,
- zriaďovateľ a riaditelia škôl budú sledovať COVID AUTOMAT – regionálny semafor spracovaný
ministerstvom zdravotníctva, , ktorý sleduje aktuálnu epidemiologickú situáciu v regióne, na ktorú sú
naviazané jednotlivé opatrenia , ktorý slúži na orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania
(priamo v škole)
- po vykonaní testovania , pred nástupom žiakov do škôl ,sa na školách prevedie hĺbková dezinfekcia
polymérovou metódou
- všetky ďalšie nové, resp. pozmenené opatrenia , ak budú MŠVVaŠ SR, Vládou SR, alebo Úradom
verejného zdravotníctva SR prijaté sa premietnu do Ďalších pokynov k návratu žiakov do škôl a verejnosť
bude včas informovaná.
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v čase vianočných prázdnin:
MŠ Mierová : zatvorená od 18. decembra 2020 do 7.januára 2021
MŠ Ul.Bratská :zatvorená od 22.decembra 2020 do 7. januára 2021
MŠ Ul.1.mája : 21. - 23 .decembra 2020 otvorená
28.-30. decembra 2020 otvorená
4.,5.,7. januára 2021 otvorená
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/platnehygienicke-opatrenia/

Mgr. Nadežda Babiaková
predseda krízového štábu mesta
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