Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Dubnica dňa 14.10.2020

Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny

Neospravedlnení :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácie o priebehu vírusu COVID-19 a prijatie ďalších opatrení
Ostatné
Záver

K bodu č. 1:
Ing. Peter Marušinec, primátor mesta Nová Dubnica, ako predseda Krízového štábu
mesta Nová Dubnica zvolal prvé zasadnutie krízového štábu s cieľom informovať
zamestnancov, riaditeľov základných a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Nová Dubnica o šírení vírusu COVID-19 a o zabezpečení informovania nielen
pracovníkov zariadení, mestského úradu a mestských organizácií ale aj občanove mesta.

K bodu č. 2:
Dňa 14. októbra 2020 o 10:00 hod. bol primátorom mesta Nová Dubnica, Ing. Petrom
Marušincom zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením
opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová
Dubnica pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej
republiky. V Novej Dubnici do tejto chvíle (14.10.2020 o 13:35 h) evidujeme zatiaľ 12
prípadov tohto ochorenia. Momentálne nedisponujeme presným číslom, nakoľko nie je možné
zo strany regionálneho úradu upresniť počet pozitívnych za naše mesto.
Na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (
OLP/7852/2020 zo dňa 28.09.2020), Verejnej vyhlášky č. A/2020/1781-2/RH zo dňa
28.09.2020 vydanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR so sídlom v Považskej
Bystrici pre okres Ilava, vyhláseným núdzovým stavom Vládou Slovenskej republiky a
rozhodnutím Krízové štábu mesta Nová Dubnica boli dnes, 14.10.2020 o 14:00 hod. prijaté
tieto opatrenia:
➢ s účinnosťou od 12.10.2020 sa prerušuje prevádzka Centra voľného času Dubinka a
skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Štefana Baláža,
➢ s účinnosťou od 19.10.2020 sa do odvolania prerušuje prevádzka mestskej knižnice,

➢ s účinnosťou od 19.10.2020 sa prerušuje prevádzka telocviční pri školských
zariadeniach, prevádzka športovej haly a krytej plavárne,
➢ zákaz stretávania sa členov občianskych združení, neziskových organizácií a iných
organizácií v Kultúrnej besede a v Kultúrnom dome Kolačín a v ostatných mestských
budovách do odvolania,
➢ zákaz hromadných podujatí kultúrnej, športovej, spoločenskej či inej povahy okrem
svadieb a rozlúčky so zosnulým minimálne do odvolania.
Pri svadbách môže byť v obradnej sieni prítomných najviac ďalších 20 ľudí vrátane
členov ZPOZu a sobášiacich. Doteraz nahlásené sobáše sa uskutočnia za takto
sprísnených podmienok. Prijímanie nových žiadostí o uzatvorenie manželstva sú
s účinnosťou od 07.10.2020 minimálne do odvolania pozastavené. V prípade konania
viacerých svadieb po sebe idúcich, bude minimálny čas medzi obradmi 45 minút
z dôvodu vetranie a vydezinfikovania priestorov obradnej siene.
Pri rozlúčkach so zosnulými môže byť v priestoroch domov smútku prítomných
maximálne 30 ľudí.
➢ zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej
starostlivosti s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania
chorým.
Výdaj stravy pre stravníkov mimo zariadenia bude s účinnosťou od 15.10.2020 možný
len cez výdajné okienko. Táto výnimka sa nevzťahuje na stravníkov prostredníctvom
opatrovateľskej služby zriadenej mestským úradom,
➢ povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest ( rúškom, šatkou, šálom) aj v exteriéri
s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania,
➢ dodržiavať všetky platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.
Na mestskom úrade v Novej Dubnici naďalej trvajú všetky hygienické a dezinfekčné opatrenia
v zmysle vydanej vyhlášky a prijatých opatrení.
➢ pohyb v klientskom centre je obmedzený na troch klientov, max. ďalší traja klienti
môžu byť vo vstupnej chodbe úradu,
➢ prideľovanie ochranných pracovných pomôcok sa bude vykonávať raz týždenne vždy
v pondelok od 13:00 hod. do 14:00 hod. prostredníctvom vedúcich pracovníkov. Pre
pracovníkov Zberného dvora, opatrovateľskú službu a príslušníkov mestskej polície
budú vydávané respirátory PPF2, pre ostatných pracovníkov úradu jednorazové rúška,
➢ dezinfekcia na ruky bude umiestnená pri vstupe do mestského úradu, v priestoroch
bočného vchodu do úradu a v klientskom centre,
➢ do odvolania sa bude merať telesná teplota všetkým zamestnancom úradu,
➢ v spolupráci s DHZ Kolačín zabezpečiť opäť dezinfekciu verejných priestranstiev
pravidelne 1x týždenne až do odvolania
➢ vydať ochranné pomôcky pre ľudí bez domova v počte 10 ks látkových rúšok a 10 ks
jednorazových rúšok.

K bodu č. 3:
Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Nová Dubnica bude zvolané podľa potreby a
ďalších dostupných informácií. Na základ vyššie uvedeného primátor mesta ukončil
zasadnutia krízového štábu.

Ing. Peter Marušinec
Primátor mesta
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