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

Zápis z 10. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
dne 24.07.2020 od 8:45 hodin
videokonference
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec svolal členy PS COVID - 19 k videokonferenci o projednání
aktuálního stavu v ČR, ale především v Ústeckém kraji.

Body jednání:


Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

S účinností od 24.7.2020 od 7:00hod do odvolání vydala Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje mimořádné opatření na celé území Ústeckého kraje. Toto mimořádné
opatření se týká zákazu pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa) ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, včetně
vstupu do lékáren.
Vzhledem k nárůstu nakažených a šíření viru, navrhl starosta doporučit nošení roušek
ve všech vnitřních prostorech a na MěÚ od pondělí vstup bez roušky zakázat.
Všichni členové štábu s tímto doporučením souhlasí a navrhují zveřejnit takto:
Doporučení členů PS COVID – 19:
Vážení spoluobčané, v návaznosti na zhoršující se situaci COVID-19, přicházíme s
doporučením nošení roušek do všech vnitřních prostor na území města. Od pondělí
27.7.2020 nebude na městský úřad umožněn vstup bez ochranné pomůcky, která
zakrývá nos a ústa. Pro ostatní vnitřní prostory ve městě berte prosím tuto informaci
jako doporučení.
Chraňte sebe i své okolí.
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Ministerstva zdravotnictví ČR přistupuje k elementárnímu protiepidemickému
opatřením na území celé ČR, které má preventivní charakter s cílem předejít
komunitnímu šíření v populaci.– tisková zpráva říká:

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení
epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku
na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí
27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na
500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro
maximálně 500 osob. 1

-

Členové berou na vědomí všechny podané informace a souhlasí s jednotlivými body a
přijímají všechny předložené návrhy.
Dále souhlasí se zveřejněním.

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem za účast a ukončil v 11:45 hod. videokonferenci.

Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 24.07.2020

……………………………
Robert Holec
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https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zavadi-na-vnitrnich-akcich-rousky-a-snizuje-maximalnipocet-osob/
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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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