Obec Suchá nad Parnou

ZÁPISNICA
zo zasadnutia krízového štábu v Obci Suchá nad Parnou
zo dňa 10.3.2020
V pondelok 9.3.2020 sa konalo stretnutie predsedu TTSK s primátormi miest kraja a zástupcami
regionálnych ZMO. Stretnutie sa uskutočnilo po zasadnutí krízového štábu TTSK a predseda Jozef
Viskupič na ňom informoval o opatreniach kraja pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Prítomní
sa dohodli na nasledovných opatreniach, ktoré by predstavitelia miestnej samosprávy mali uplatniť na
svojom území:
 požiadať zriaďovateľov školských inštitúcií (ZŠ, MŠ, ZUŠ, jasle, jedálne) o prerušenie vyučovania v
trvaní 3 dní v dňoch 11.3.2020-13.3. 2020.
 obmedziť styk s verejnosťou na úradoch, a to buď úplným uzavretím úradov alebo obmedzením
styku s verejnosťou.
 zabezpečiť úrady a školy dezinfekčnými prostriedkami.
 prísne uplatňovať zrušenie všetkých hromadných podujatí vo vlastnej pôsobnosti a odporúčať to
aj školám a iným organizátorom.
 upozorniť podnikateľské subjekty, v ktorých prichádza ku koncentrácii ľudí (najmä obchody a
reštaurácie) na potrebu pravidelnej dezinfekcie.
V nadväznosti na tieto opatrenia bolo zvolané zasadnutie krízového štábu v Obci Suchá nad Parnou za
prítomnosti riaditeľa Základnej školy s Materskou školou v Suchej nad Parnou Mgr. Mariána Mihoka.
Krízový štáb prijal nasledovné opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu:

1. Prerušiť prevádzku základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a jedálne v ZŠ
s MŠ v Suchej nad Parnou od 11.3. do 13.3.2020.
2. Zrušiť všetky spoločenské, športové, kultúrne a iné hromadné podujatia až do odvolania.
3. Odporučiť zváženie účasti na bohoslužbách.
4. Upozorniť podnikateľské subjekty, v ktorých prichádza ku koncentrácii ľudí (najmä
obchody a reštaurácie) na potrebu pravidelnej dezinfekcie.
5. Obmedziť prevádzku obecného úradu – obmedzenie styku s verejnosťou.
6. Zabezpečiť ZŠ a MŠ v Suchej nad Parnou dezinfekčnými prostriedkami. Pred obnovením
prevádzky vykonať dezinfekciu priestorov.
O ďalších opatreniach a zmenách budú občania informovaní prostredníctvom úradnej tabule obce,
webovej stránky obce a základnej školy a miestneho rozhlasu.

V Suchej nad Parnou
10.3.2020
.................................................
Ing. Martin Glončák
predseda krízového štábu
v Obci Suchá nad Parnou

