Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa16.04.2020 o 15,00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani.
Prítomní:Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS,Náčelník DHZ Jozef
Bóna, prostredníctvom konferenčného hovoru boli pripojeníJUDr. Lalka,MUDr. Katarína
Tužinská, ospravedlnený Viceprimátor mesta Ing. Tužinský
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 (07.04.2020) na zamedzenie šírenia
koronavírusu COVID-19.
Mesto Nová Baňa prijalo nasledovné opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej
pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie
následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd:
1. Ľuďom bez domova sú opakovane vymieňané ochranné rúška a pre jedného z nich je
vydávané jedno teplé jedlo denne.
2. Mesto Nová Baňa zabezpečilo bezdotykový teplomer, ktorým bude disponovať MsP.
3. Bezdotykový teplomer zabezpečili aj TS pre svojich zamestnancov.
4. Rómskej rodine na Ul. Partizánskej boli opakovane doručené ochranné rúška, je im
dodávaná pitná voda, mesto zabezpečilo aj chemickú toaletu a aj palivové drevo.
5. Návrh na dobrovoľné testovanie osôb (COVID-19) MUDr. Tužinská preverila, avšak
v súčasnej dobe to nie je možné, postupuje sa len podľa nariadenia o podozrení na
ochorenie na koronavírus.
6. Vyrobili sme informačnú tabuľku „UMY SI RUKY AK SI CHYTAL KONTAJNER“,
ktoré sme umiestnili do každého vchodu v bytových domochupozorňujúce na
umývanie rúk po manipulácii pri otváraní kontajnerov pri vynášaní komunálneho
odpadu.
7. Predseda krízového štábu mesta Nová Baňa navrhol, aby na nasledujúce zasadnutie
bola osobne prizvaná riaditeľka DDS Nová Baňa, Moyzesova ul., ktorá podrobne
vysvetlí prijaté opatrenia v tomto zariadení pre seniorov, ktoré spadá pod BBSK.
V ostatných súkromných zariadeniach Oáza v Tekovskej Breznici a Dominik vo
Veľkej Lehote si Krízový štáb vyžiada písomné stanovisko mailom o ich
protiepidemiologických opatreniach.
8. Mesto Nová Baňa zakúpilo 5 kg balenie dezinfekčného prípravku VIRKON S, ktorý
už bol dodaný a zároveň objednalo ešte u PharmDr. Chana CHLORAMIN T.
9. Opatrovateľkám pravidelne dodávame ochranné rukavice a dezinfekčné gély.
Doposiaľ nemáme hlásené z tohto úseku žiadne podozrenie na ochorenie u klientov
poberajúcich opatrovateľskú službu.
10. Pre ochranu zamestnancov MsÚ sme prijali viacero opatrení: dali sme na Klientske
centrum, Matriku a evidenciu obyvateľstva a Stavebný úrad namontovať ochranné
plexisklo. Upravili sme pracovný čas tak, aby na každom pracovisku bol len jeden
zamestnanec.

11. Objednali sme aj stojan s dezinfekčným prípravkom, ktorý je plánovaný umiestniť na
verejnom priestranstve.
12. Pre príslušníkov Mestskej polície a DHZ sme objednali ochranné obleky a zakúpili
sme aj ďalšie ochranné rukavice.
13. MUDr. Tužinská informovala o dodanej zásielke z BBSK pre všetkých ambulantných
lekárov z Novej Bane, ochranné prostriedky ochranný štít, rúška, respirátory, rukavice
a obleky dostali, zvyšné si každý lekár zabezpečuje na vlastné náklady.
Úlohy:
1. 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.
2. MsP zapojí do obchôdzok aj vybraných dobrovoľníkov pri pravidelnej kontrole
formou obchôdzok nosenia ochranných rúšok najmä na sídliskách.
3. Aprílové číslo v náklade 3 000 ks Novobanských novín zamerané na ochranu pred
šírením ochorenia COVID-19, bude distribuované v týždni po 20.4. do každej
domácnostibezplatne.
4. MsP zabezpečí meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom u sociálne
neprispôsobivých osôb.
5. Týždenne zasielať správy na Okresný úrad, oddelenie krízového riadenia o postupe
Krízového štábu Mesta Nová Baňa.
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 COVI-19 https://www.novabana.sk/informacie/covid19kde sú aj prehľadne
uvedené dôležité telefónne čísla a webové stránky.
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: 17.04.2020
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová
..............................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
predseda krízového štábu

