Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 30.09.2020
o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani.
Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, DHZM Jozef Bóna, MUDr.
Katarína Tužinská, Konateľka MsBP Anna Tužinská, Konateľ MsL Pavel Debnár, Riaditeľ
TS Ľuboš Palaj, Vedúca OKIaMsK Mgr. Iveta Lukáčová, Informatik MsÚ Bc. Ján Ďurovský
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.
Predseda krízového štábu informoval štáb o aktuálnej situácii od predchádzajúceho zasadnutia
krízového štábu (17.08.2020).
Na základe Uznesenia vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie
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
prijal krízový štáb nasledovné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia koronavírusu
COVID-19:
• vstup do budovy MsÚ je možný s ochranným rúškom len cez hlavný vchod, kde sme
vytvorili miesto pre klientov ktorí tam môžu bezpečne počkať na vybavenie ich
požiadaviek na Klientskom centre, matrike a stavebnom úrade. Počet klientov na
jednotlivých pracoviskách bude regulovaný 1 osoba na 15 m2. Zároveň zamestnancom
a osobám vstupujúcim do budovy úradu bude meraná telesná teplota bezdotykovým
teplomerom a bude kontrolované dodržiavanie dezinfekcie rúk,
• členovia DHZM budú vykonávať dezinfekciu vonkajších verejných priestranstiev
dezinfekčnými prostriedkami, kde sa pohybuje väčší počet osôb,
• zamestnancom mesta a príslušníkom MsP boli vydané bavlnené ochranné rúška,
jednorazové ochranné rukavice a dezinfekcia,
• zamestnancov TS, MsBP, MsL boli zakúpené jednorazové ochranné rúška,
• členom DHZM boli vydané, jednorazové ochranné rúška, dezinfekcia, jednorazové
ochranné rukavice a ochranné obleky,
• jednorazové ochranné rúška bude MsP vydávať aj ľuďom bez domova podľa potreby,
• Mesto Nová Baňa uzatvorilo až do odvolania priestory a prevádzku Denného centra
seniorov LIPA,
• úradné hodiny na Mestskom úrade sa upravia až na základe pokynov Ministerstva
vnútra prostredníctvom OU Žarnovica – odboru krízového riadenia,
• zároveň sa odporúča domovým dôverníkom vykonávať dezinfekciu spoločných
vstupov do bytových domov a priestorov výťahov. Dezinfekčný prostriedok bude
poskytovať náčelník MsP.
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 v bannery COVID-19
https://www.novabana.sk/informacie/covid19 kde sú aj prehľadne uvedené dôležité
telefónne čísla a webové stránky.

Kontakt:
predseda krízového štábu 0905 436 381
náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654
V Novej Bani, dňa: 30.09.2020
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová

..............................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

predseda krízového štábu

