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

Zápis z 4. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášení nouzového stavu v ČR
dne 27.03.2020 od 14:00 hodin
prostřednictvím videokonference
v zasedací místnosti MěÚ Dolní Poustevna
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec přivítal všechny přítomné na 4. zasedání PS COVID - 19
města Dolní Poustevna k vyhlášení nouzového stavu v ČR.
S čím to bojujeme:
Covid-19 je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. U starších
a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k
úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první
případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej, následně se rozšířil
do celého světa. V České republice byly první tři případy nákazy novým
koronavirem prokázány 1. března 2020.
Příznaky - horečka, únava, dušnost, suchý kašel, bolest svalů a kloubů
Inkubační doba - 1–14 dní
Léčba - symptomatická; vakcína ani lék zatím neexistuje
Smrtnost - 3,4 %
Prevence - zvýšená hygiena zejména rukou, předcházení kontaktu s osobami s
respiračním onemocněním, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob,
posilování imunity

Informoval o následujícím:


Shrnutí týdne:
20.3.2020 - Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021- Ředitelka ZŠ a
MŠ Dolní Poustevna stanovuje dobu a způsob zápisu v souladu s platnými předpisy
takto: Původně plánovaný termín zápisu 2. dubna 2020 v osobní formě SE RUŠÍ.
Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v době od 1.
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do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti v budově školy, více na webu ZŚ a MŠ
Dolní Poustevna nebo na webových stránkách města.
Němci dál chodí přes hranici. Nic jim neprodávejte, vyzve starosta obchody – rozhovor
pro iDnes.cz.
Mimořádné
opatření
MZ
Zákaz
přítomnost
všem
osobám
v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších
65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu
ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu – více na webu města.


23.03.2020 – Průlomovým rozhodnutím schválila vláda většinu základních pilířů
Kurzarbeitu, které pomůže nadále firmám fungovat a uchování zaměstnanosti. Vláda
jedná o ekonomické pomoci velký ekonomický balíček, který má s dopady koronaviru
pomoci podnikatelům i zaměstnancům. Ministr zdravotnictví dnes oznámil, že stát nakonec
kromě sociálních odvodů živnostníkům odpustí i zdravotní pojištění.



24.03.2020 - Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných
prostředků. Nový systém testování - Příští týden chce předseda krizového štábu Roman
Prymula představit nový systém testování nakažených. Má mít pět koordinátorů, zapojí se
i armáda. Opatření proti koronaviru je tedy opět jasnější, omezení potrvají dlouho – nebo
alespoň déle, než bylo stanovené.



25.03.2020 - Zákaz shromažďování více než dvou lidí - Srocování více než dvou lidí na
jednom místě je zakázané. Na veřejnosti jsou tak povolené maximálně dvoučlenné
skupinky. Zpřísněné opatření proti šíření koronaviru - Zítra se znovu a výrazně zpřísňuje
režim pro pracovníky, kteří jezdí pracovat do Německa nebo Rakouska. Vláda rozhodla,
že kvůli riziku šíření nákazy z těchto zemí můžou vyjet pouze jednou a to znamená, že si
za hranicemi musejí sehnat ubytování.



26.03.2020 – Vláda jedná o přímé podpoře pro živnostníky formou mimořádné 15tis.
měsíční podpory. Tu budou dostávat živnostníci po celou dobu omezení jejich podnikání.
Vláda dnes zároveň potvrdila, že živnostníci starající se o školáky budou po dobu uzavření
škol dostávat denní ošetřovné ve výši 424 korun. Vláda hodlá rušit některá stávající
omezení jen za předpokladu, že je lidé teď budou důsledně dodržovat. Podle šéfa
ústředního krizového štábu Romana Prymuly se stále objevují případy setkávání lidí bez
roušek – třeba stavebních dělníků. Ode dneška platí nová přísnější pravidla pro tzv.
pendlery. Pokud chtějí dál pracovat v zahraničí, musí tam nějaký čas zůstat. Po každém
návratu je čeká dvoutýdenní karanténa. Výjimku mají zdravotníci nebo záchranáři. Ve
srovnání s předešlými dny včera výrazně přibylo i lidí s prokázanou nákazou. Vzrostl ale i
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počet provedených testů. Na některá místa stále mohou chodit i lidi bez doporučení
lékařů. První potvrzený na Šluknovsku.


27.03.2020 - Nová opatření ministerstva zdravotnictví míří na péči o nejrizikovější skupinu
– seniory. Vláda i krizový štáb nabádají občany, aby stále dodržovali všechna omezení.
Zejména stále trvá povinnost mít na veřejnosti zakrytá ústa i nos. Jedná se o možnosti
prodloužení nouzového stavu. Krizový štáb ORP Rumburk - informace pro obyvatele na
webových stránkách města.

Všechny informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
Starosta Robert Holec

Poděkoval všem přítomným za účast a ukončila v 16:35 hod. zasedání.
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 27.03.2020

………………………………
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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