Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 23.04.2021

PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :

1. KŠM sa oboznámil sa s aktuálnou situáciou COVID-19 v meste Banská Štiavnica
a v okrese Banská Štiavnica.
2. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 23. 04.2021 a prerokoval prijaté
opatrenia Vlády SR, Ministerstva vnútra SR a tiež kompletné znenie prijatých
opatrení, ktoré nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
3. Krízový štáb mesta sa oboznámil s novými opatreniami. Okres Banská Štiavnica sa
nachádza v červenej farbe – COVID automat.
4. Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po zasadnutí
krízového štábu mesta pod vedením primátorky Mgr.Babiakovej a za účasti riaditeľov
škôl, dňa 22.4.2021 s prihliadnutím na regionálny COVID Automat a v súlade so
školským COVID AUTOMAT-om ministerstva školstva SR vo veci otvárania škôl
rozhodlo nasledovne:
Od 26.apríla 2021 sa uskutoční návrat žiakov celého II. stupňa do ZŠ Jozefa Horáka a
ZŠ Jozefa Kollára. Podmienkou je preukázanie negatívneho výsledku testu na COVID19, nie staršieho ako 7 dní. Z tohto dôvodu prebehlo 21. a 22. 4.2021 testovanie
kloktaním priamo v školách, čo využilo asi 50 % dotknutých žiakov.
Čestným prehlásením o vykonaní testu s negatívnym výsledkom, alebo platnej výnimky
z testovania sa musí od 26.4.2021 preukázať okrem žiakov II. stupňa ZŠ aj zákonný
zástupca žiaka 1.-9. ročníka a naďalej aj rodič dieťaťa v materskej škole, ako aj všetci
zamestnanci škôl a školských zariadení.
Bližšie informácie sú zverejnené na stránke mesta Banská Štiavnica.
5. Naďalej sa bude pokračovať v testovaní vo všetkých odberných testovacích miestach na
území mesta.
6. Primátorka mesta prečítala nové usmernenia platné od pondelka 19.04.2021.
7. Mestská polícia a OO PZ v Banskej Štiavnici bude naďalej okrem bežného výkonu
služby vykonávať aj zvýšené kontroly nosenia respirátorov na uliciach, dodržiavanie
rozostupov a ďalšie kontroly v súvislosti s opatreniami COVID-19 v záujme ochrany
zdravia obyvateľov.
Uznesenia vlády: https://rokovania.gov.sk/

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 23.04.2021

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

Funkcia
Primátorka mesta
Zástupca primátorky
Prednostka MsÚ
Náčelník MsP

6.

Ján Petrík

Riaditeľ BS s.r.o.
Odd. SVaVS

Podpis

