Zápisnica
zo zasadnutia pracovnej skupiny Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 10.2.2021
o 16,00 hod. online.
Prítomní: Primátor mesta, MUDr. Katarína Tužinská
Ospravedlnený: Náčelník MsP
Ostatní členovia krízového štábu z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti neboli pripojení.
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.
Predseda krízového štábu informoval o aktuálnej situácií od predchádzajúceho zasadnutia
krízového štábu (13.1.2021).
Prijaté opatrenia a úlohy:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Po dohode s okresným úradom a spoločnosťou Mediform sme uzatvorili zmluvu od
19.2. do konca marca, kde sa budú učitelia a žiaci škôl testovať každý piatok a sobotu
od 8:00 do 16:00.
Testy pre ostatných sú dostupné v pracovných dňoch od 10:00 do 18:00.
ZŠ a MŠ nemali pozitívnych žiadnych zamestnancov, 1 kuchárka v ŠJ MŠ bola
pozitívna (opatrenie: kuchári nebudú v interakcii s nikým a pôjdu na opakovaný test).
Mesto zakúpilo respirátory pre všetkých seniorov nad 65 rokov.
Opatrovateľky seniorov sú už očkované aj druhou dávkou vakcíny a seniorom
pomáhame pri vakcinovaní. Zatiaľ ich je veľmi málo.
Na MsÚ sa dodržiavajú odstupy, pravidelne sa vetrá a priestor sa žiari germicídnymi
žiaričmi.
MUDr. Tužinská uviedla, že máme dostatok odberových miest. Lekárom sa hlási veľa
pozitívnych, ale všetci dodržujú karanténu. Priebehy ochorenia sú prijateľné a slabšie.
Diagnostika prebieha cez fotky, videohovor a recepty sa posielajú elektronicky do
lekárne.
Krízový štáb zaujal stanovisko k otvoreniu škôl a škôlok – deťom by bolo dobré
umožniť kontakt v školách, avšak aktuálne je tu hrozba britskej a juhoafrickej
mutácie.
Dezinfekcia vonkajších priestorov sa v zimnom období nevykonáva.
Na TS ochoreli dva tímy kukavozu, prebieha pravidelné testovanie všetkých
zamestnancov TS.
MUDr. Tužinská uviedla informáciu, že plná ochrana po očkovaní je až s odstupom 14
dní od podania druhej dávky vakcíny.

Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi
Úradu verejného zdravotníctva SR.
Informácie a prijaté opatrenia sú 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 a zároveň sú aktuálne informácie a prehľady z NCZI o COVID-19
prípadoch dostupné cez CHAT BOT https://covid.chat/ dostupný na stránke mesta
v pravom dolnom roku pod symbolom i
Kontakt:
predseda krízového štábu 0905 436 381
náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654

V Novej Bani, dňa: 10.2.2021
Zapísala: Ing. Veronika Búryová
..............................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v.r.
predseda krízového štábu

