OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 97/1
91105 Zamarovce

ZÁPIS
zo zasadnutia Krízového štábu obce Zamarovce
Prítomní:

Mgr. Peter Minárik, starosta obce, predseda KŠ
p. Otília Drienková, tajomník KŠ
p. Ľubomír Minárik, zástupca starostu, podpredseda KŠ
p. Tomáš Omachel, poslanec OcZ, člen KŠ
Mgr. Pavol Ilavský, poslanec OcZ, člen KŠ
p. Martin Minárik, zamestnanec OcÚ, člen KŠ

Ospravedlnení: Ing. Viliam Varhaník, člen KŠ
Program: - Kontrola a prehodnotenie prijatých opatrení z posledného 7. zasadnutia KŠ
pred šírením prenosného ochorenia Covid 19.
- Operatívne prijatie nových opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním
občanov na Covid-19.
Na základe uznesenia vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020 - vyhlásenie núdzového stavu a
vydaného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP/7845/2020 zo dňa
01.10.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 a na základe rozhodnutia
vlády SR č. 665/2020 zo dňa 18.10.2020 k celoplošnému testovaniu obyvateľov SR bolo
zvolané starostom obce ôsme zasadnutie Krízového štábu obce Zamarovce, na ktorom
boli prijaté nasledovné závery:
Opis situácie: Celoplošné testovanie na základe rekognoskácie s príslušníkom ASR
prebehne v obci Zamarovce v KD v dňoch 31.10.2020 až 01.11.2020 (sobota, nedeľa)
a v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 (sobota, nedeľa) v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., pričom
vstup do testovacej miestnosti bude z dvora OcÚ Ul. Zamarovská, schodiskom sa občania
dostanú na chodbu a následne do veľkej sály KD, kde prebehne testovanie. Po vykonaní testu
sa občania presunú chodbou von z KD výstupom na ulicu A. Lišku. Čakať na výsledky môžu
v miestnosti seniorov, resp. na chodníku pred KD. Prezliekareň odberným pracovníkom bude
určená malá zasadačka a možnosť občerstvenia bude v kuchyni KD. WC pre občanov
v prízemí, pre odberných pracovníkov na chodbe OcÚ.
1.

Kontrolou prijatých opatrení z prechádzajúcich zasadnutí KŠ bolo zistené, že všetky
opatrenia boli splnené, resp. sa plnia priebežne.
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2. Na základe rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 23.10.2020 pod číslom 2020/17949:1A1810 obec Zamarovce ako zriaďovateľ MŠ so ŠJ z dôvodu vyhlásenia jesenných
prázdnin uzatvorí prevádzku MŠ a ŠJ v dňoch 30.10. až 2.11.2020 a 06.11.2020 až
9.11.2020.
Z: ST + R MŠ
T: ihneď
3. Spracovať zrozumiteľné informácie občanom k celoplošnému testovaniu a následne
o nich informovať občanov prostredníctvom komunikačných kanálov obce.
Z: ST
T: do 30.10.2020
4. Zabezpečiť vypracovanie a vyvesenie prevádzkového poriadku pre celoplošné
testovanie.
Z: ST
T: ihneď
5. Zakúpiť dezinfekčný stojan a dávkovač pre občanov, ktorí sa zúčastnia celoplošného
testovania (existujúci je osadený napevno pri vstupe do OcÚ).
Z: ST
T: do 30.10.2020
6. Pokosiť trávu vo dvore OcÚ, upratať neporiadok pred vstupnými dverami, označiť
rozostupy po celej dĺžke vstupu vo dvore – 2m, pripraviť odberovú miestnosť stoly,
stoličky, nástenka, paravany, predlžovacie káble s rozbočnicami, notebook s pripojením
na internet + zabezpečenie lekárničky.
Z: TP + ST
T: do 30.10.2020
7. Vyhotoviť grafické upozornenia (smerové šípky) odberového miesta a koordinačné
pokyny pre občanov, zaliať ich do fólie a osadiť na dvere, resp. steny budovy.
Z: ST + AP
do 29.10.2020
8. Zabezpečiť presun ionizéra z MŠ do budovy OcÚ Zamarovce na dezinfekciu priestorov
po odberoch + časovač so zásuvkou :
Z: R MŠ + ST
T: do 29.10.2020
9. Ak je to možné zabezpečiť germicídny žiarič na dezinfekciu priestorov po odberoch:
Z: Mgr. Ilavský
T: do 30.10.2020
10. Zabezpečiť smetné nádoby (Frimlovec) s plastovými 120 l vrecami a binderkami na
uzatváranie infekčného odpadu + miestnosť na uskladnenie do zberu infekčného
odpadu, ktoré zabezpečí MZ po odberoch.
Z: TP
T: do 29.10.2020
11. Zakúpiť čaj, kávu, pripraviť kuchyňu na občerstvenie pre odberných, administratívnych
pracovníkov a dobrovoľníkov.
Z: AP
T: do 29.10.2020
12. Oznámenie údajov administratívnych pracovníkov ASR.
Z: ST
T: ihneď
Vyhotoviť manuál testovania a zabezpečiť informovanie občanov o spôsobe testovania.
Z: ST
T: do 30.10.2020
13. Zabezpečiť prednostné testovanie ZŤP, starších osôb, ktoré prejavia o testovanie
záujem, tehotných žien, napr. na presne vyhradený čas.
Z: ST
T: do 30.10.2020
14. Pracovníci OcÚ budú mať v pondelok počas víkendového testovania (2x) voľno
z dôvodu dekontaminácie vnútorných priestorov úradu.
Z: ST
T: do 09.11.2020
15. Prestaviť osvetlenie obce, na skoršie zapínanie.
Z: TP
T: do 29.10.2020

16. Vybrať uzamykateľné miesto na infekčný odpad.
Z: TP
T: ihneď
17. Po skončení odberov pani upratovačka vytrie podlahu a zotrie styčné plochy (kľučky,
stoly, stoličky a pod.), dezinfekciu zabezpečí ASR.
Z: p. upratovačka
T:priebežne počas testovania
18. Uzatvoriť dohody o vykonaní práce + preškolenie + osobný dotazník + čestné
prehlásenie, na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie
+ vyhlásenie o účte + protokol k výplate odmeny.
Z: AP
T: do 31.10.2020
19. Zabezpečiť nástenky na nalepenie koordinačných pokynov.
Z: TP
T: do 29.10.2020
20. Vo štvrtok po určení času (neskôr) vykonať nácvik testovania so všetkými
zúčastnenými.
Z: ST
T: do 29.10.2020
21. Ak sú osoby vo veku 10-65 rokov imobilné a chcú sa dať otestovať, potrebné
informovať občanov a taktiež ASR na zabezpečenie mobilného odberového miesta.
Z: ST
T: do 30.10.2020
22. Zabezpečiť stoličky vonku, resp. lavičky na sedenie pre čakajúcich.
Z: TP
T: do 30.10.2020
23. Ak je to možné, zabezpečiť online prenos kamery na vstup do dvora (počet osôb
čakajúcich na testovanie), najskôr skôr podľa abecedy.
Z: ST + TP
T: do 30.10.2020
24. Zabezpečiť 1ks lekárnička, 1ks kôš na odpadky 50l a 1ks kôš na odpadky 50l s nožným
otváraním.
Z: AP
T: do 30.10.2020
V Zamarovciach, dňa 27.10.2020 o 19.30 hod.
Zapísal: p. Otília Drienková
tajomník KŠ
Mgr. Peter Minárik
predseda krízového štábu
obce Zamarovce

