MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská č.p. 77 PSČ 407 82 IČ 00261289 tel. 412397221

Zápis z 2. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášení nouzového stavu v ČR
dne 16.03.2020 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec přivítal všechny přítomné na 2. zasedání PS COVID - 19
města Dolní Poustevna k vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Informoval o následujícím:
-

-

Od 16:03.2020 platí nové Opatření obecné povahy, které mění OOP ze dne
13.3.2020, kdy pro nás důležitou součástí tohoto opatření je úprava omezení
překročení státní hranice ČR na vzdálenost do 100 km od státní hranice pro osoby
prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci
pracující
Ve výběžku bude v uzavřen přechod Jiříkov (Aloisov - vyhlídka) – Neugersdorf
a do provozu bude uveden přechod Rumburk - Neugersdorf.
Dále informoval, že z důvodu epidemiologické situace v ČR, LNaP, a.s. Rumburk
přistupuje s okamžitou účinností do odvolání k následujícím opatřením:
- místo pro odběry ve Šluknovském výběžku bude pouze na poliklinice v Rumburku odběrová pracoviště ve Varnsdorfu, Šluknově a v areálu V Podhájí se do odvolání
uzavírají,
- RDG pracoviště bude zajištěn pouze v areálu U Nemocnice (chirurgie) - provoz RDG
pracoviště v areálu V Podhájí se do odvolání uzavírá,
- Rehabilitace a ambulance MUDr. Nové se do odvolání uzavírá,
- Oční ambulance – veškeré oční výkony a vyšetření jsou zrušeny do odvolání.
Ošetření akutních případů po předcházející telefonické domluvě od 8:00 – 12:00hodin,
volat na tel. číslo 412 359 276 – ošetření pouze v oční ambulanci Rumburk. Potřebné
léky pošleme dle potřeby SMS zprávou,
- Neurologická ambulance na poliklinice - ošetřujeme pouze akutní případy po
předchozí
telefonické
domluvě
na
tel.
čísle
412
334 289,
- Gynekologická ambulance na poliklinice - ošetřujeme pouze těhotné pacientky,
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-

-

kontroly po operacích a akutní případy po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle
412 359 543.
Dále pak informoval o výlukovém jízdním řádu Českých drah
Schůzka starostů Svazku obcí SEVER v Dolní Poustevně na podporu nošení
ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, šátků, rukavic a brýlí)
Pracovní skupina se domluvila o spolupráci při potřebách na rozvozu ochranných
pomůcek, nákupů a jiných potřeb pro občany, převážně a přednostně lidem
v důchodovém věku
K dnešnímu dni nebyl potvrzen žádný nakažený

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem přítomným za účast a ukončila v 16:30 hod. zasedání.
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 16.03.2020

………………………………
Robert Holec
starosta města Dolní Poustevna
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Prezenční listina:

STAROSTA MĚSTA, ROBERT HOLEC ……………………………………………………
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA, KAREL ŽIFČÁK …………………………………………….
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU, ZDENĚK HAUSER …………………………
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU, ZDĚNKA ŠULCOVÁ …………………………
VEŘEJNÁ ZELEŇ, JIŘÍ BRŮNA …………………………………………………………….
ŘEDITELKA ŠKOLY, OLGA DIESSNEROVÁ …………………………………………….
ŘEDITEL ŠKOLY, MIREK MAREK ……………………………………………………….
VEDOUCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, JIŘINA JIRMANOVÁ ………………………………….
VELITEL JSDH, JAN DIESSNER ……………………………………………………………
ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE, JITKA NEDVĚDOVÁ ……………………………….
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