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

Zápis z 3. zasedání Pracovní skupina COVID – 19
k vyhlášení nouzového stavu v ČR
dne 20.03.2020 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec přivítal všechny přítomné na 3. zasedání PS COVID - 19
města Dolní Poustevna k vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Informoval o následujícím:
-

Shrnutí týdne:
 16:03.2020 Česká vláda od půlnoci 15. 3. do 24. 3. do 6:00 kvůli šíření
nového koronaviru zakázala volný pohyb občanům po území České
republiky; zpřísněný dozor na hranicích, doporučený omezený pohyb seniorů
venku; uzavření některých obcí (21) na Olomoucku; počet zjištěných
nakažených 200; nemocnice v Ústí nad Labem hlásí první tři vyléčené pacienty všichni pochází z Děčínska a patřili mezi první nakažené

 17.03.2020 Doporučení nošení roušek; Liberecký kraj přistoupil k nošení
roušek plošně; nemocnice po celé republice omezují zbytnou léčbu,
připravují se na zvýšený počet nakažených koronavirem; odkládají se
operace i vyšetření; v nemocnicích stále zoufale chybí roušky; senioři nad 70
let by neměli vycházet, obyvatelé domů pro seniory nesmí opouštět areály;
vláda jedná o možnosti rozšíření ošetřovného i pro OSVČ; vakcína proti
koronaviru se začala testovat na lidech; státní úřad pro kontrolu léčiv schválí
použití přípravku remdesivir pro léčbu v ČR; počet nakažených 234

 18.03.2020 Z důvodu nedostatku roušek začalo celorepublikové šití roušek
v domácnostech, dobrovolníci vypomáhají seniorům; přišly první rychlotesty
cca 150tisíc; počet nakažených 288
 19.03.2020 Nařízení celoplošného nošení roušek nebo jakékoliv zakrytí
obličeje; zavedena speciální otevírací doba v obchodech pro seniory nad
65let nejprve od 10hod – 12hod; lidé pracující v zahraničí budou při návratu
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do ČR procházet kontrolou na příznaky onemocnění; pomoc pro
zaměstnance pečující o děti – Stát chystá doplatit ošetřovné za celou dobu
uzavření škol a školek - rodičům dětí do 13 let. Ošetřovného by se mohly
dočkat i OSVČ; kompenzace majitelům uzavřených obchodů a firam - mají
uhradit zaměstnancům 80 % mzdy, stát zvýšené náklady uhradí - mzdy
zaměstnanců 80%, v karanténě 100%; Změna v prodejních časech pro
nákupy seniorům - obchody budou od 7:00 do 9:00 otevřené pouze pro
starší 65 let; počet nakažených 395
 20.03.2020 Rozdělení zdravotnického materiálu do krajů; vláda odsouhlasila
ekonomický dopad celé situace a upraveý rozpočet na schodek cca 200
miliard Kč
-

výlukovém jízdním řádu Českých drah

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem přítomným za účast a ukončila v 16:30 hod. zasedání.
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 20.03.2020

………………………………
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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