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ZÁPIS

zo zasadnutia krízového štábu mestskej časti Bratislava Nové Mesto
v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 zo dňa 21.08.2020

- Pán zástupca prednostu otvoril stretnutie a oboznámil zúčastnených, že úrad sa aktívne
pripravuje na možné vypuknutie druhej vlny COVID-19. Mestská časť (ďalej len MČ)
má zriadený transparentný účet, na ktorom sa nachádzajú finančné prostriedky,
s ktorými treba nakladať hospodárne. V prípade vypuknutia druhej vlny je MČ
pripravená obnoviť linky pomoci občanom a dobrovoľnícku činnosť.

- P. Mikulec informoval, že MČ má z prvej vlny zásobu osobnej a plošnej dezinfekcie.
Taktiež disponuje ochrannými rúškami v približnom počte 8000 ks., ktoré môžeme
prerozdeliť zamestnancom a organizáciám zriadeným MČ.

- P. vedúca oddelenia školstva informovala, že školy postupujú v zmysle nariadení
a usmernení Ministerstva školstva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Je pripravený tzv. semafor (zelená, oranžová, červená fáza), ktorého sa budú školy
držať. V utorok 25.08.2020 sa uskutoční porada riaditeľov, kde budeme komunikovať
stav zásob ochranných pomôcok na školách, nakoľko MČ je ako zriaďovateľ povinná
ochranné pomôcky zabezpečiť. Školy majú vytvorené izolačné miestnosti v prípade,
že  sa  na  škole  objaví  podozrenie  na  ochorenie  žiakov  či  zamestnancov  školy.
V prípade pozitívneho testu sa škola nebude uzatvárať celoplošne, ale bude sa
pristupovať v rámci úzkeho okruhu nakazeného a automaticky sa vykoná dezinfekcia
priestorov celej školy.

- Polícia informovala, že sú dostatočne zásobení ochrannými pomôckami a v stave
pripravenosti. Neustále sledujú nariadenia a usmernenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Polícia informovala, že v predchádzajúcich mesiacoch
nezaznamenali žiadne porušenia opatrení a priestupkov v súvislosti so šírením
COVID-19. Všetky podané podnety boli postúpené Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva, ktorý sa nimi ďalej zaoberá. Testovanie naďalej prebieha na
Kramároch, kde sa nachádzajú ozbrojené sily. Testovanie v Železničnej poliklinike na
Trnavskom mýte prebieha na súkromnej báze. Organizácia zo strany polície nie je
potrebná. Hliadky na hraniciach zatiaľ neboli obnovené. Polícia informovala aj
o futbalovom zápase ŠK Slovan, ktorý bol v súvislosti s vírusom zrušený. Organizátor
avizoval pripravované autokino na Pasienkoch. Polícia bude bližšie informácie k tejto
akcii zisťovať a ďalej informovať MČ.

- Ďalej sa dohodlo, že stránkové hodiny budú naďalej pokračovať v doterajšom režime,
a to provizórnom klientskom centre zriadenom na prízemí budovy. Vstup do budovy
pre občanov je možný výhradne s ochranným rúškom. Stránka bez ochranného rúška
nebude mať vstup do budovy povolený.


