Obec Hodejov

Zápisnica
zo zasadania Krízového štábu (KŠ) obce Hodejov
dňa 2.10.2020
Zasadanie Krízového štábu (KŠ) obce Hodejov sa konalo:
- Dňa 2.10.2020 o 14:00 hod. na obecnom úrade v kancelárii starostky obce. Kde KŠ na
základe uznesenia vlády SR č. 587/2020 zo dňa 30.09.2020 o vyhlásení núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a vzniknutej
situácie šírenie sa druhej vlny „ochorenia COVID – 19“, pri uplatňovaní preventívnych
opatrení na zamedzenie ďalšieho šírenia COVID – 19 v SR, ktoré odporučil Ústredný
krízový štáb SR, pandemická komisia a hlavný hygienik SR.
Zasadanie iniciovala a viedla starostka obce Hodejov (predseda Krízového štábu).
Uznesenie:
Krízový štáb obce prijal tieto úlohy na obmedzenie šírenia sa COVID – 19:
Obec Hodejov:
- Spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované Obcou Hodejov alebo
organizované organizáciami a zariadeniami v pôsobnosti obce Hodejov organizovať
len v nevyhnutných prípadoch po dodržaní opatrení hlavného hygienika SR a to:
1, maximálny počet účastníkov podujatia je 50 osôb (včítane účinkujúcich, alebo
športovcov a hostí, alebo divákov).
-

Zamestnanci sú povinný nosiť ochranné rúško na pracovisku (kancelária, verejné
priestory, ...), ochranné rúško v kancelárii nemusí zamestnanec nosiť vtedy ak je
v kancelárii len jedna osoba (je v kancelárii sám).

-

Pracovné cesty a účasť na seminároch a školeniach obmedziť na nevyhnutne nutnú
mieru. V nevyhnutnom prípade je možnosť vykonať pracovnú cestu len so súhlasom
starostky obce.

-

Stránkové hodiny pre verejnosť starosta obce stanovuje nasledovne:
Pondelok, utorok, streda:
A, Od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 15.30 hod.
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok od 09.00 hod. do 10.00 hod.
B, Na OcÚ budú stránky vybavované osobne len v nevyhnutných prípadoch,
v ostatných prípadoch treba využiť telefonickú a e mailovú komunikáciu.

Obyvatelia obce Hodejov:
- Obyvateľom obce Hodejov, zamestnancom obce a zariadení v správe obce proti
šíreniu COVID – 19 sa odporúča dodržiavanie týchto opatrení:

Obec Hodejov
1, nosenie rúška, alebo zabezpečenie prekrytia horných dýchacích ciest šálom, šatkou,
... nie len v interiéri všetkých budov v správe obce ale aj v exteriéri ak nie je možné
zabezpečiť odstup osôb, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu na vzdialenosť najmenej
2 m.
2, zabezpečenie dostatočného množstva dezinfekčných látok pri vstupe do každej
budovy v správe obce.
Zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov samosprávy:
Schôdze a zasadnutia konajúce sa na základe zákona sa môžu vykonávať, musí sa však:
zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,
• zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a
dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
• zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
• zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných
predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami.
Organizátori musia taktiež zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
•

•
•
•

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
zákaz podávania rúk.

Ostatné:
- V čase núdzového stavu vyhláseného vládou SR a mimoriadnej situácie postupovať
podľa pokynov a usmernení Vlády SR, Ústredného krízového štábu, pandemickej
komisie, hlavného hygienika SR, RÚVZ Rimavská Sobota, okresného hygienika
a Okresného úradu Hodejov, odboru KR.
-

O týchto opatrenia informovať Okresný úrad odbor KR Rimavská Sobota, organizácie
a zariadenia obce a zápisnicu zverejniť na webovom sídle obce.

-

Opatrenia sú účinné s okamžitou platnosťou teda od 02.10.2020.

V Hodejove, dňa 2.10.2020 o 14.30 hod.
Katarína Jakabová - starostka

Obec Hodejov
Prezenčná listina:
Predseda KŠ:
Členovia KŠ:

Katarína Jakabová
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