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ZÁPIS
zo zasadnutia krízového štábu mestskej časti Bratislava Nové Mesto
v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 zo dňa 17.03.2020
-

-

p. starosta otvoril stretnutie a oboznámil zúčastnených, že prebehla kontrola ihrísk
a verejných priestranstiev v mestskej časti
p. starosta zhodnotil, že najvyššia koncentrácia občanov je na Račianskom mýte
a Železnej studničke
p. Kocsis prisľúbil že polícia posilní hliadky práve na týchto územiach, zajtra
18.03.2020 prebehnú kontroly na Partizánskej lúke a Kolibe
polícia bude upozorňovať občanov aby sa nezgrupovali, dodržovali medzi sebou
odstup, nosili ochranné pomôcky a tak isto bude občanov poúčať o správnej aplikácií
ochranných pomôcok
na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR prebehlo uzamknutie všetkých
uzamykateľných ihrísk ako Nová Doba, Rešetkova, Osadná a na neuzamykateľných
ihriskách boli umiestnené oznamy
dohodlo sa, že oddelenie verejného poriadku bude pravidelne kontrolovať uzamknutie
areálu Kuchajdy, parku Jama a detských ihrísk a tak isto jasne visiace oznamy
a zákazy na týchto územiach
p. starosta zhodnotil, že problémovú skupinu obyvateľov tvoria ľudia bez domova,
táto časť obyvateľov sa javí ako optimálni prenášači vírusu COVID-19
p. Kocsis prisľúbil monitorovanie týchto skupín a to najmä na Zátiší, Pionierskej
a Račianskom mýte
dohodlo sa spojenie polície a terénneho pracovníka MČ za účelom distribúcie
ochranných pomôcok medzi ľudí bez domova
p. starosta avizoval dodanie ochranných rukavíc, ktoré budú ďalej distribuované
medzi pracovníkov a občanov
dnes boli na úrad doručené rúška z Bratislavského samosprávneho kraja s prosbou
distribúcie týchto ochranných pomôcok medzi lekárov mestskej časti, ktorí si budú
môcť pre tieto ochranné pomôcky prísť na miestny úrad mestskej časti BratislavaNové Mesto
MČ poskytla pracovníkom dispozitúry BA III. 50ks jednorazových rúšok, nakoľko ich
majú veľký nedostatok
členovia krízového štábu sa dohodli, že ďalšie rokovania sa budú konať priebežne
každý deň, aby zabezpečil chod úradu a aby sa plnili úlohy a opatrenia, ktoré prijal
ústredný krízový štáb na ochranu obyvateľov našej mestskej časti.
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