OBEC MILOSLAVOV

Počet listov: 2
Výtlačok č.: 1

K číslu: S2020/3371/2245/4
Dátum: 24.03.2020

ZÁZNAM
zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov
zo dňa 24.03.2020 o 9.00 hodine
PRÍTOMNÍ:
Milan Baďanský, starosta obce. predseda KŠ
Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy, podpredseda KS
Ing. Dalibor Ziaran, prednosta OcÚ, člen KŠ
Milan Matušek. poslanec OZ Miloslavov, člen KŠ
Ing. Simona Kalinovská. člen KŠ
Kvetoslava Jašurová- tajomník KŠ

OSPRAVEDLNENÍ:
PROGRAM:

1) Kontrola plnenia opatrení uložených KŠ zo dňa 09. 03. 2020, 10.03.2020, 13.03.2020,
16.3.2020, 19. 3. 2020, 23. 3. 2020
2) Prijatie opatrení.
Zo zasadnutia KŠ dňa 24. 03. 2020

1) Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce
uložené úlohy.
2) V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia Ústredného
krízového štábu SR a Úradu vlády SR zo dňa 24. 4. 2020 (sumár opatrení tvorí prílohu
záznamu zo sadnutia KŠ) a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

a) V súvislosti s nakladaním s komunálným odpadom žiada vlasníkov, správcov a majiteľov
nádob určených na zber odpadu aby prijali dostupné opatrenia na zamedzenie neoprávneného
nakladania s odpadmi. V nadväznostri na usmernenie ÚVZ SR odporúča likvidovať použité
rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívv
a upovedomuje verejnosť, aby tento odpad nevhadzovala do nádob určených na separáciu
odpadu (papier).

b) Zabezpečovat dezinfekciu všetkých strojov, pracovného náradia a motorových vozidiel
v správe obce Miloslavov.
Z: vedúci HS, vedúci zamestnanci
T: priebežne

c) V súvislosti so zasielanými výzvami Obecného úradu Miloslavov k nepokoseným
pozemkom odkladá povinnosti vlastníkov vykonať práce až do odvolania. V nadväznosti na
uvedené zároveň vydáva pokyn neukladať sankcie.
Z: Vedúci HS, vedúci zamestnanci
T: priebežne
d) Odporúča všetkým vlastníkom fungujúcich prevádzok v pôsobnosti obce Miloslavov
(potraviny, výdajne stravy, a pod.) v nedeľu nevykonávať obchodnú činnosť z dôvodu
oddychu personálu a vykonania sanitárnych potrieb. Odporúčací charakter opatrenia platí do
doby prijatia konkrétného opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

e) Na základe výzvy Úradu vlády SR odporúča dôchodcom, aby verejnú dopravu využívali
iba v nevyhnutných prípadoch a v minimálnej miere. Zároveň odporúča dôchodcom
vychádzať z miesta bydliska len v nevyhnutných prípadoch.
f) Odporúča všetkým občanom, ktorí sa pohybujú v obci mimo miesta svojho bydliska od
24. 3. 2020 nosiť ochranné hygienické pomôcky (rúška). Odporúčací charakter opatrenia platí
do doby prijatia konkrétného opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

g) Odporúča všetkým občanom aby pri nákupoch a využívaní služieb dodržiavali minimálne
dvojmetrové odstupy.
h) Vykonávať kontrolu telesnej teploty všetkých zamestanancov v pôsobnosti obce
Milosolavov pri nástupe do zamestnania.
Z: vedúci zamestnanci
T: ihned, do odvolania
i) Od utorka 24. 3. 2020 predlžuje zákaz usporadúvať v pôsobnosti obce všetky kultúrne,
spoločneské a športové podujatia, vrátane tréningových procesov športových oddielov. Zákaz
sa vzťahuje aj na využívanie športovísk a hracích prvkov až do odvolania.

j) Ďalšie zasadnutie krízového štábu obce Miloslavov sa uskutoční podľa potreby najneskôr
však dňa 27. 3. 2020 v čase o 08.00 hod.
k) všetkým členom krízového štábu byť v pohotovosti.
Z: všetci členovia KŠ

T: do odvolania

Zapísal: Mgr. Martin Sitiar
podpredseda krízového štábu
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Zoznam opatrení
1. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) vydá opatrenie, ktorým nariadi sociálnym
zariadeniam, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia.
2. Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu
k práci.

3. Všetky ministerstvá v priebehu jedného až dvoch dní prehodnotia všetky lehoty, ktoré sa
dajú posunúť na neskôr.
4. V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivost bude
vyhlásený núdtový stav.
5. Hygienici vydajú nariadenie, podľa ktorého sa uzavrie činnosť denných stacionárov.
6. Ešte v utorok sa predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase
krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.

7. Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v
Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných
nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.
8. Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj
počas zníženého poetu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne
dostávajú.
9. Hygienici vydajú opatrenie, podľa ktorého sa v nedeľu zatvoria všetky, potraviny či
drogérie. Dôvod je oddych personálu a sanitárny deň.
10. Otváracie hodiny pre dôchodcov 65 a viacročných budú každý deň okrem nedele od
9:00- 12:00.

11. Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov.

12. Vláda vyzýva dôchodcov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných
prípadoch.
13. Dôchodcovia majú chodiť von len v nevyhnutných prípadoch. Ak to nebudú
rešpektovať, vláda im vychádzanie môže aj zakázať.

14. Obce a mestá majú zriadiť telefónne linky na donášku napríklad jedál a inej pomoci nr
ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
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Pozrite si zoznam nových opatrení proti koronavírusu - SME

15. Ministerstvo zahraničných vecí ma urobiť zoznam všetkých opatrení, ktoré urobili v 20
vybraných krajinách na potlačenie koronavírusu.

16. Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a
takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.

17. V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať
notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.
18. Do 30. apríla nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.
19. Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi budú
vojaci a policajti, aby urobili poriadok.

20. Možno už v utorok vláda kúpi 200-tisíc presných PCR testov na koronavírus.

21. Pred každou nemocnicou , kde sa robia odbery sa zriadia drive - thru. Ide o testovacie
bodv na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.
22. Ministerstvo zdravotníctva identifikuje lieky a ochranné prostriedky, ktoré potrebujeme
na zabezpečenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zakáže sa ich vývoz do zahraničia

23. Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to
bolo nevyhnutné.
24. Hygienici nariadia povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
25. Vydá sa odporúčanie, aby ľudia stáli v rade v dvojmetrových rozostupoch

26. Pri vstupe do nemocníc, fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca
merať teplota tela
27. Vláda požiada riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby každý deň bola na RTVS svätá
omša o 18:00. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.
28. Ministerstvo dopravy vyrokuje s mobilnými operatérmi posielanie SMS ľuďom nad 65
rokov, ktorým vláda potrebuje komunikovať dôležité správy.

29. Do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky
30. Dovážaný tovar pre epidémie bude oslobodený od DPH a ciel
31. Od Českej republike sa pokúsime zohnať dva lieky na boj proti Covidu - 19.
32. Od utorka sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a
kultúrnych podujatí do odvolania.
https://domov.sme.Sk/c/22366644/pozrite-si-zoznam-novych-opatreni-proti-koronavirusu.html

