Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 10.12.2021

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :

1. KŠM sa oboznámil sa s aktuálnou situáciou COVID-19 v meste Banská Štiavnica
a v okrese Banská Štiavnica. Pre okres Banská Štiavnica platí od 10.12.2021 lockdown.
2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 10.12.2021 a prerokoval prijaté
opatrenia Vlády SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu verejného zdravotníctva SR platné
opatrenia pre región Banská Štiavnica a tiež kompletné znenie prijatých opatrení, ktoré
nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
3. Mestská polícia a OO PZ v Banskej Štiavnici bude naďalej okrem bežného výkonu
služby vykonávať aj kontroly v súvislosti s opatreniami COVID-19 v záujme ochrany
zdravia obyvateľov.
4. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, v okresoch platia rôzne podmienky
v závislosti od stupňa varovania.

5.

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.

Aktuálne opatrenia pre región Banská Štiavnica platné od 10.12.2021:
Rúško a respirátor FFP2
Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než
2m

Obmedzenie pohybu
Zákaz vychádzania (okrem 1:00 - 5:00) s výnimkami

Vzdelávanie a kultúra
Školy
Prezenčná forma výučby pokiaľ RÚVZ nerozhodne inak
Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice
Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice sú zatvorené

Obchody a služby
Obchody, služby a nákupné centrá
Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Reštaurácie
Okienkový predaj a rozvoz
Ubytovacie zariadenia
Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania
a ubytovania dlhodobého charakteru
Taxi
Povolené s dodržaním podmienok max. 2 klientov na zadných sedadlách, nosenia
respirátora, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi

Šport a voľný čas
Fitness
Povolené len pre kompletne zaočkovaných a po prekonaní COVID-19 s dodržaním
max. 6 osôb alebo 25 m2 na osobu
Lanové dráhy
Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)
Wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií sú zakázané
Bazény a plavárne
Bazény a plavárne sú zatvorené
Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov
Účasť divákov na športovom podujatí je zakázaná
Oslavy a podujatia
Hromadné podujatia
Hromadné podujatia sú zakázané s výnimkami
Bohoslužby
Povolené len pre kompletne zaočkovaných a po prekonaní COVID-19 s dodržaním
max. 30 osôb alebo 25 m2 na osobu
Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)
Povolený pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst (od 5:00 do 20:00),
maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov
Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania
Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané

Vstup do zamestnania
Vstup do zamestnania iba v režime OTP - plne očkovaní, testovaní a po prekonaní
COVID-19 (platnosť testu 7 dní), na cestu do zamestnania je potrebné potvrdenie od
zamestnávateľa
Návštevy v nemocniciach, ZSS, väzniciach a iných pobytových zariadeniach
Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa pre plne očkovaných, testovaných a
po prekonaní COVID-19

Uznesenia vlády: https://rokovania.gov.sk/
Platné opatrenia okres Banská Štiavnica : https://automat.gov.sk/banska-stiavnica

Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali opatrenia ÚVZ, správne nosenie respirátorov/
rúšok (prekryté ústa aj nosové dierky), dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí a pravidelné
umývanie či dezinfekciu rúk. 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-hygienickeopatrenia/

Mgr. Nadežda Babiaková
predseda krízového štábu mesta

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia
KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
dňa 10.12.2021

Por.
č.

Titul, meno a priezvisko

1.

Mgr. Nadežda Babiaková

2.

Ing. Marián Zimmermann

3.

Ing. Ivana Ondrejmišková

4.

PhDr. Peter Šemoda

5.

RNDr. Pavel Bačík

6.

Mgr. Slavomír Líškaj

7.

Ing. Miloslav Filjač

Funkcia
Primátorka mesta
Zástupca primátorky
Prednostka MsÚ
Náčelník MsPo

8.

Ján Petrík

Riaditeľ BS, s.r.o.
Riaditeľ OO PZ
Riaditeľ TS, m.p.
Odd. SVaVS

Podpis

