Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 07.04.2020 o 15,00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani.
Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, MUDr. Katarína
Tužinská, Náčelník DHZ Jozef Bóna, prostredníctvom konferenčného hovoru boli pripojení
Viceprimátor mesta Ing. Karol Tužinský, JUDr. Lalka, PharmDr. Chano.
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.
Predseda krízového štábu informoval štáb o opatreniach, ktoré boli prijaté od
predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu (31.3.2020) na zamedzenie šírenia
koronavírusu COVID-19.
MUDr. Tužinská informovala o zásielke z BBSK pre všetkých ambulantných lekárov z Novej
Bane, výdajné miesto je zriadené v Žiari nad Hronom, ochranné prostriedky ochranný štít,
rúška, respirátory, rukavice a obleky budú vydané v dostatočnom množstve.
Mestská polícia mesta Nová Baňa pravidelne kontroluje prevedené práce dezinfekcie
verejných priestranstiev dobrovoľníkmi. Dezinfekcia je cielená na plochy, ktorých sa
dotýkajú občania a nie na komunikácie, chodníky a ostatné rozsiahle plochy. Dobrovoľníci
bolo poučení, ako správne vykonávať dezinfekciu zvončekov a vonkajších madiel
vchodových dverí, bankomatov, zábradlí, držadiel na autobusových zastávkach, lavičiek,
vchodov do predajní, bánk, úradov, pošty, lekární, železničnej a autobusovej stanice.
Dezinfekčný roztok máme ešte v zásobe a primátor mesta objednal novú zásielku
dezinfekčného prípravku VIRKON S, ktorý má byť doručený 15.4.2020.
Od 8.4.2020 bol sprevádzkovaný, vďaka Farme Boroš a spoločnosti TO.FE.KO s.r.o.,
automat na predaj ochranných bavlnených rúšok, ktorý sa nachádza pri predajni Lidl a je
využívaný na predaj mlieka z Farmy Boroš. Obyvatelia si tak môžu bavlnené ochranné rúška
zakúpiť za prijateľnú cenu (2,50 eur/kus). Počet kusov v automate je limitovaný na cca 30 ks
a bude dopĺňaný priebežne.
Aprílové číslo Novobanských novín zamerané na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19,
bude distribuované po veľkonočných sviatkoch do každej domácnosti.
Mesto Nová Baňa vydalo a zverejnilo informačný materiál, ktorý vyzýva na pomoc osamelým
seniorom v meste
https://www.facebook.com/mestoNovaBana/photos/a.361338644645689/683065355806348/?type
=3&theater

S prevádzkovateľom taxislužby Obstarávanie nákupov bol podpísaný dodatok k zmluve
https://www.novabana.sk/files/filelist/316/nbdoku_2020_44193-1.pdf
o bezplatnom
dovoze
potravín a liekov opatrovaným seniorom opatrovateľkami a seniorom na 65 rokov, ktorí si
nahlásili dovoz potravín a liekov na Informačnom centre mesta v čase od 8:00 do 11:00 hod. v
pracovných dňoch na tel.: 045/ 67 82 881
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https://www.novabana.sk/2200-nakup-potravin-seniorom-a-osamelym-privezie-banskobystrickysamospravny-kraj-az-domov na bezplatnom čísle 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do

15:00. Nákup bude doručený na druhý pracovný deň
Ľuďom bez domova, boli opakovane rozdané ochranné rúška a dezinfekčné gély. Pre jedného
sme zabezpečili jedno teplé jedlo denne. Denné menu bezplatne sponzorsky poskytuje
Pizzeria della Piazza Nová Baňa.
Rómskej rodine na Ul. Partizánskej boli opakovane doručené ochranné rúška, pravidelne je
im dodávaná pitná voda a Mesto Nová Baňa od 6.4. zabezpečilo aj chemickú toaletu. Náklady
budú hradené z rozpočtu mesta.
PharmDr. Chano zaslal niekoľko požiadaviek a pripomienok e-mailom členom krízového
štábu. Týkali sa hlavne možností zásobovania potravín a výdajných miest, vyčlenenia budov
pre postihnutých obyvateľov a možnosti zabezpečenia dostatočných zásob dezinfekcie.
Mesto Nová Baňa uzatvorilo dodatočným zámkom bránu budovy Denného centra seniorov
LIPA aby sme zamedzili prípadné stretávanie viacerých ľudí v týchto priestoroch.
Mesto zakúpilo bavlnenú látku na ušitie ochranných rúšok, ktoré šije dobrovoľníčka. Tieto
rúška budú použité bezplatne pre občanov, ktorí si ich ešte nezaobstarali, alebo znehodnotili.
Ing. Tužinský informoval, že niektorý zamestnávatelia už merajú telesnú teplotu
zamestnancov pri vstupe.
MUDr. Tužinská upozornila, že pri meraní sa musí postupovať podľa pokynov a návodu
zariadenia, aby prístroj vyhodnotil meranie telesnej teploty správne.
Riaditeľ TS žiadal vykonať dezinfekciu horného zberného dvora prostredníctvom DHZ.
Na stránke mesta bola zverejnená možnosť objednania liekov cez formulár na internete
https://www.oklekaren.sk/sk/necakajte-na-svoje-lieky/a-2/ Lieky tak budú vopred pripravené,
čo skráti výrazne pobyt v lekárni.
Budovy a priestory v Novej Bani, kde by bolo v prípade potreby možné umiestňovať väčšie
množstvo občanov mesta v súvislosti s ochorením COVID-19 boli vyšpecifikované, tak isto
ako aj výdajné miesta potravín v spolupráci s CO odborom na OÚ Žarnovica.

Úlohy:
1. MsP bude pokračovať v pravidelnej kontrole formou obchôdzok prevedenia
dezinfekčných prác verejných priestranstiev, nosenia ochranných rúšok a zvýši
kontrolu osôb na sídliskách.
2. JUDr. Lalka navrhol naďalej aktivizovať dobrovoľníkov, vrátane vytvorenia
informačného a motivačného videa s ich doterajšieho zapojenia do práce pre mesto
cieľom napomôcť predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19.

3. Naďalej pokračovať prostredníctvom Mestskej polície mesta Nová Baňa
v zabezpečení a výmene ochranných rúšok a rozdaní dezinfekčných prostriedkov a
obedov pre ľudí bez domova, nachádzajúcich sa v uliciach mesta Nová Baňa
a kontrolovať ich používanie.
4. Týždenne zasielať správy na Okresný úrad, oddelenie krízového riadenia o postupe
Krízového štábu Mesta Nová Baňa.
5. MUDr. Tužinská zistí možnosti testovania rizikových skupín obyvateľov na RÚVZ.
6. MUDr. Tužinskej bude preposlaná ponuka na polymérovú dezinfekcie čakární
u lekárov.
7. Viacerí členovia krízového štábu poukázali na nedisciplinovanosť niektorých ľudí,
ktorí nenosia ochranné rúška na verejnosti. Mestská polícia a dobrovoľníci ich budú
na túto zákonnú povinnosť upozorňovať. Častejšie budú robiť aj pešie obchôdzky
hlavne na sídliskách. MsP zapojí do obchôdzok aj dobrovoľníkov.
8. V priebehu soboty 10.4. budú distribuované domovým dôverníkom na umiestnenie do
jednotlivých vchodov zalaminované výzvy pre obyvateľov bytových domov
upozorňujúce na umývanie rúk po manipulácii pri otváraní kontajnerov pri vynášaní
komunálneho odpadu.
9. MsP zabezpečí kontinuálne služby v priebehu veľkonočných sviatkov.
Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi
Úradu verejného zdravotníctva SR
Informácie a prijaté opatrenia sú priebežne aktualizované a zverejnené na web stránke mesta
https://www.novabana.sk/informacie/covid19
Odporúčame obyvateľom, aby osobne nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa
a mestské organizácie a využívali telefonický, písomný alebo elektronický spôsob
komunikácie.
Kontakt:
predseda krízového štábu 0905 436 381
náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654

V Novej Bani, dňa: 08.04.2020 o 15,30 hod.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová
..............................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
predseda krízového štábu

