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
Ing. Viliam Varhaník, člen KŠ

Ospravedlnení: všetci prítomní – ing. Varhaník online prostredníctvom soc. siete
Program: - Kontrola a prehodnotenie prijatých opatrení z posledného 9. zasadnutia KŠ
pred šírením prenosného ochorenia Covid 19.
- Prijatie nových opatrení s prihliadnutím na celoplošné testovanie „zachráňme
spolu životy“ určené pre samosprávy.
Na základe uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 na prijatie opatrení na pokles
ochorení Covid-19 na území SR a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4
ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších bolo zvolané starostom obce
deviate zasadnutie Krízového štábu obce Zamarovce, na ktorom boli prijaté nasledovné
závery:
1.

Kontrolou prijatých opatrení z prechádzajúcich zasadnutí KŠ bolo zistené, že všetky
opatrenia boli splnené, resp. sa plnia priebežne.

2.

Krízový štáb obce Zamarovce prijal hlasujúcou väčšinou záver, aby obec Zamarovce
zriadila mobilné odberové miesto (ďalej len MOM) pre testovanie obyvateľov v dňoch
23.1.2021 (sobota) od 08.00 hod. do 20.00 hod. a 24.1.2021 (nedeľa) od 08.00 hod. do
16.00 hod.

3.

Na základe žiadosti RÚVZ Trenčín zriadiť MOM na území obce, ktorá bude významovo
kopírovať odberné miesto aké bolo na jeseň 2020 pri celoplošnom testovaní Covid-19.
Z: starosta
T: ihneď

4.

Zabezpečiť prevoz antigénových testov z OÚ Trenčín
Z: starosta
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5.

Zabezpečiť personál na testovanie (zdravotník, administrátori), tzv. odberový tím,
následne uzatvorenie zmlúv (pracovná alebo dohoda o pracovnej činnosti) a zabezpečiť
zálohu v prípade výpadku osôb.
Z: starosta
T: do 22.1.2021

6. Vyžiadať príslušníka OS SR k testovaniu na oba víkendové dni.
Z: starosta
T: do začiatku testovania
7.

Zabezpečiť dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov pre celý testovací
tím.
Z: starosta
T: do 22.1.2021

8.

Zabezpečiť (aj zmluvne) zber a likvidáciu kontaminovaného odpadu a zabezpečiť
dôkladnú separáciu kontaminovaného odpadu od ostatného odpadu.
Z: starosta
T: do ukončenia testovania

9.

Pred, počas a po testovaní kontrolovať pripravenosť odberného tímu, priebežne
kontrolovať počet testov a v stanovených časoch odosielať údaje o počte vykonaných
testovaní OÚ Trenčín a do systému NCZI.
Z: starosta
T: priebežne

10. Po každom testovacom dni, zabezpečiť dezinfekciu priestorov KD a OcÚ.
Z: starosta
T: priebežne
11. Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na realizáciu testovania.
Z: starosta
T: priebežne
12. Po zriadení MOM, uzatvoriť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to po celý čas
testovania.
Z: starosta
T: do 22.1.2021
13. Spracovať zrozumiteľné informácie občanom k celoplošnému testovaniu a následne
o nich informovať občanov prostredníctvom komunikačných kanálov obce.
Z: starosta
T: do 21.1.2021
14. Zabezpečiť presun ionizéra z MŠ do budovy OcÚ Zamarovce na dezinfekciu priestorov
po odberoch a zabezpečiť germicídne žiariče.
Z: starosta + TP
T: do 22.1.2021
15. Zakúpiť čaj, kávu, pripraviť kuchyňu na občerstvenie pre odberných a
administratívnych pracovníkov, zabezpečiť pre odberný tím stravu – sobota (obed,
večera), nedeľa (obed).
Z: starosta + AP
T: priebežne
16. Zabezpečiť prednostné testovanie ZŤP, starších osôb, ktoré prejavia o testovanie
záujem, tehotných žien. Ak to bude možné, zabezpečiť rezervačný systém.
Z: starosta + ing. Varhaník
T: do začiatku testovania

17. Pracovníci OcÚ budú mať v pondelok po víkendovom testovaní voľno z dôvodu
dekontaminácie vnútorných priestorov úradu a OcÚ v Zamarovciach bude dňa
25.1.2021 zatvorený.
Z: starosta + AP
T: do 25.1.2021
18. Po skončení odberov zabezpečiť, aby pani upratovačka vytrela podlahu a zotrela styčné
plochy (kľučky, stoly, stoličky a pod.), dezinfekciu zabezpečí obec.
Z: starosta + p. Čaklošová
T: počas testovania a po ukončení
19. Plniť ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z testovania.
Z: starosta + zamestnanci OcÚ

T: priebežne

V Zamarovciach, dňa 19.01.2021 o 16.15 hod.
Zapísal: p. Otília Drienková
tajomník KŠ
Mgr. Peter Minárik
predseda krízového štábu
obce Zamarovce

