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

Zápis z 12. zasedání Pracovní skupiny COVID – 19
dne 12.10.2020 od 15:00 hodin
zasedací místnost MěÚ DP
Přítomni: viz podpisová listina
Starosta města Robert Holec svolal členy Pracovní skupina COVID – 19 k projednání
aktuálního stavu v ČR.
Body jednání:


Doporučení všem občanům, aby dodržovali veškerá vládní nařízení. Vše záleží
na naší zodpovědnosti (chraňme sebe i své okolí). - https://erouska.cz/



Městský úřad je otevřen 2x v týdnu 5 hodin, ale na telefonech a mailech (v
kancelářích) fungujeme nadále beze změny 5 dní v týdnu.



Doporučujeme návštěvu úřadů, veřejných budov i rodinných příslušníků omezit
na nezbytné minimum.



Školní jídelna je v provozu i při distančním způsobu výuky.



Rodiče pracující v IZS (policie, hasiči, zdravotnictví) mohou vozit děti do Základní
školy Tyršova Rumburk – ředitel pan Růžička 412 332 302; 6:30 – 16:00



Sběrné místo zůstává otevřeno i nadále beze změny, za předpokladu dodržování
předepsaných nařízení.

Celé znění zápisu krizového štábu je doporučení, nařízení vydává vláda a ministerstvo
zdravotnictví.
V pondělí večer ohlásila vláda nová opatření, která platí od středy 14. října. Většina z
nich, pokud není uvedeno jinak, platí do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu.
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Souhrn důležitých opatření pro naše občany:
Sdružování osob
Uvnitř i venku se v jednu chvíli může shlukovat maximálně šest lidí. Výjimky mají rodiny
či různá zasedání, například politických stran, zastupitelstev a podobně. Výjimku
naopak nemají ani sportovci.
Roušky
Nově se budou roušky – už od úterý 13. října – nosit nejen ve vnitřních prostorách a v
hromadné dopravě, ale také na venkovních zastávkách a nástupištích hromadné
dopravy.
Školy
Od středy se budou na dálku učit už všichni žáci a studenti, tedy jak na základních, tak
středních, vyšších odborných i vysokých školách. Pouze mateřské školy zůstanou v
běžném provozu.
Do lavic se mohou žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí nejdříve v pondělí
2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od
26. do 30. října.
Speciální školy zůstávají nadále otevřené, u nás se jedná o Školu G.Pelechové.
Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60 procent z denního
vyměřovacího základu, přičemž minimálně se bude jednat o 400 korun.
-

Dále souhlasí se zveřejněním.

Starosta Robert Holec

Poděkoval všem za účast a ukončil v 15:40hod. zasedání pracovní skupiny
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová, dne 12.10.2020

……………………………
Robert Holec
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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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