Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Dubnica dňa 30.09.2020

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 30. septembra 2020 o 10:30 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 (30.09.2020 o 12:40 h) evidujeme 8
prípadov tohto ochorenia.
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 a rozhodnutím Krízové štábu mesta Nová Dubnica boli dnes, 30.09.2020
o 13:35 hod. s účinnosťou od 01.10.2020 prijaté tieto opatrenia:
➢ v Centre voľného času Dubinka sa uzatvára detské centrum Dubkáčik,

➢ zákaz stretávania sa členov občianskych združení, neziskových organizácií a iných
organizácií v Kultúrnej besede a v Kultúrnom dome Kolačín a v ostatných mestských
budovách minimálne do odvolania,
➢ zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej
starostlivosti s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania
chorým,
➢ neodporúča sa organizovať hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek
počte,
➢ obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia,
➢ obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym
pneumóniám.
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 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 a v priestoroch
bočného vchodu do úradu,
➢ v spolupráci s DHZ Kolačín zabezpečiť opäť dezinfekciu verejných priestranstiev a to
s účinnosťou od 05.10.2020 pravidelne 1x týždenne až do odvolania.

Potrebné je zakúpiť na účely skladových zásob ešte 10 krabíc jednorazových rukavíc M a L, 20
litrov sava na dezinfekciu vonkajších verejných priestranstiev, 17 ks dezinfekcie na ruky pre
opatrovateľskú službu, 1000 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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