Rokovanie krízového štábu mesta Stupava dňa 13.3.2020
Po prijatí ďalších opatrení Ústredného krízového štábu SR na zasadnutí dňa 12.3.2020 v súvislosti

s

ochorením vírusom COVID-19 opakovane zasadal krízový štáb mesta Stupava.
Primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA zdôraznil, aby verejnosť dodržiavala opatrenia vyhlásené
ÚVZ SR, nepodliehala zbytočnej panike, zachovala pokoj a aby sme s prísnym dodržiavaním hygienických zásad
spoločne zvládli túto situáciu.
Krízový štáb mesta Stupava rozhodol o prijatí nasledovných opatrení:
Školstvo:
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené
šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, prerušuje vyučovanie na
školách a školských zariadeniach (vrátane súkromných) v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020
vrátane, konkrétne ktorých je zriaďovateľom mesto Stupava:
•

Základná škola kpt. Nálepku v Stupave,

•

Základná umelecká škola v Stupave,

•

Materská škola na Marcheggskej ulici č. 58 v Stupave,

•

Materská škola na ulici Janka Kráľa č. 1 v Stupave,

•

Materská škola na Ružovej ulici č. 7 v Stupave,

•

Materská škola na Hviezdoslavovej ulici č. 674 v Stupave,

•

Školský klub detí pri Základnej škole kpt. Nálepku v Stupave, zariadenie školského stravovania pre
žiakov Základnej školy kpt. Nálepku v Stupave a pre deti materských škôl.

•

Spolu so školou zostane zatvorená aj športová hala a telocvičňa, zrušia sa všetky športové aktivity a
podujatia v areáli základnej školy, vstup do priestorov a areálu týchto zariadení je zakázaný.

•

Nariaďuje sa uzatvorenie celého futbalového areálu do 29.3.2020.

•

Základná škola bude zabezpečovať výučbu naďalej elektronicky.

Mestský úrad Stupava, stavebný úrad :
•

Mestský úrad si naďalej bude plniť svoje zákonné povinnosti, avšak obmedzujeme kontakt s
verejnosťou na nevyhnutnú mieru.

•

Mestský úrad, stavebný úrad bude do odvolania fungovať len cez podateľňu, úradné záležitosti bude úrad
vybavovať elektronicky, cez e-mail a cez telefón.

•

Podateľňa bude v prevádzke 3 hodiny denne, od 8,00 – do 11,00 hod., zriadi sa schránka pri vchode
do budovy pre podávanie písomností.
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•

Zavedieme meranie teploty zamestnancom každé ráno po príchode do práce, zamestnanci dostanú
ochranné rúško.

•

MsÚ a stavebný úrad – všetky konania naplánované na mesiac marec sa presúvajú na apríl.

•

Zamestnanec Mestského úradu má právo upozorniť a nevybaviť občana s príznakmi ochorenia. Má
právo vzdialiť sa od neho, resp. opustiť miestnosť, ak ju nebude chcieť dobrovoľne opustiť občan s
príznakmi.

MKIC:
•

Mestská knižnica bude zavretá do 29.3.2020.

•

V kultúrnom dome budú zrušené všetky podujatia v mesiaci marec, ktoré sú organizované mestom
ako aj inými právnickými a fyzickými osobami.

•

Trhovisko pri kultúrnom dome bude zatvorené do 29.3.2020.

•

Senior klub POHODA – zastavuje sa činnosť do konca marca.

VPS a VaK:
•

Žiadame občanov, aby vybavovali úradné záležitosti cez mail a telefón.

•

Zamestnanci vykonávajúci zber komunálneho odpadu budú povinní používať rukavice, ochranné
okuliare a rúška v záujme ochrany ich samotných, rodinných príslušníkov a blízkeho okolia.

•

Zberný dvor bude zavretý do 27.3.2020.

•

Dom smútku – bude uzatvorený. Z dôvodu obmedzenia šírenia nákazy odporúčame rozlúčky so
zosnulými len v úzkom rodinnom okruhu a blízkych osôb, ktorí nie sú v karanténe. Všetky obrady sa
presúvajú do vonkajšieho priestoru cintorínov pred hlavný kríž. Tento stav bude platný do 29.3.2020.

Mestská polícia:
•

Príslušníci MsP budú povinne nosiť rúšky, rukavice a ochranné okuliare.

•

Pri kontakte s osobami, u ktorých je podozrenie, že môžu byť infikované, budú používať ochranné
polomasky.

•

V prípade predvedenia podozrivého sa bude zakaždým dezinfikovať služobné auto.

•

Polícia bude pravidelne kontrolovať teplotu ľudí bez domova.

•

Kontaktné pracovisko MsP je zriadené bezprostredne pri vstupe na prízemí, prevzaté alebo
odovzdané predmety sa budú umiestňovať do izolovaných vreciek.

•

Kontaktné pracovisko bude po každej návšteve dezinfikované.

Zdravotné stredisko:
•

Zamestnanci budú dezinfikovať všetky kľučky, všetky kontaktné plochy, zábradlia každé dve hodiny
a raz za deň aj podlahy.

•

V nočných hodinách budú priestory ZS dezinfikované germicidnými žiaričmi.

•

Vyzývame občanov, aby obmedzili osobné návštevy v ambulanciách len v prípade nutnosti. V
prípade, že potrebujú iba predpísať lieky, aby telefonicky kontaktovali svojho lekára a požiadali o
vystavenie e-receptu. Lieky si potom môžu vybrať v ktorejkoľvek lekárni s kartičkou poistenca.
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Detské ihriská a špotroviská:
•

Všetky detské ihriská a športoviská (mestské aj súkromné) budú zavreté do 29.3.2020; tie ktoré
sa nedajú uzamknúť, budú opáskované so zákazom vstupu.

•

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa v Stupave zatvárajú voľnočasové
zariadenia a priestory, ako sú wellnescentrá, fitnescentrá.

Opatrovateľská služba:
•

Opatrovateľky sú povinné používať rúšky, ochranné okuliare a dezinfekčné prostriedky v
záujme cieľovej skupiny, nakoľko práve starší obyvatelia sú najviac ohrození.

Rozvoz obedov:
•

Obedy budeme naďalej rozvážať, auto budeme v pravidelných intervaloch priebežne
dezinfikovať. Pracovníci vykonávajúci rozvoz stravy sú povinní používať ochranné pomôcky
(rúšky, ochranné okuliare, dezinfekčné prostriedky).

Hotely, reštaurácie a bary
•

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, sa v Stupave zatvárajú bary.

•

Hotely a reštaurácie budú otvorené, avšak odporúčame týmto upraviť prevádzkové hodiny do
20,00 hod.

•

V prípade kombinovaných prevádzok, ktoré majú súčasne pohostinské aj reštauračné služby,
zostávajú v prevádzke len reštauračné časti.

•

Odporúčame zvýšiť dezinfekčné a hygienické opatrenia na ochranu zamestnancov a
návštevníkov prevádzok.

Odporúčania občanom a organizáciám
Krízový štáb odporúča verejnosti rešpektovať vyhlášku ÚVZ SR, ktorá zakazuje všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám organizovat' a usporadúvat' hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej a inej povahy.
Vyzývame všetky stavebné spoločnosti, aby obmedzili svoje aktivity na nevyhnutný čas a aby zabezpečili pre
svojich zamestnancov potrebné ochranné prostriedky.
Žiadame súkromné a obchodné organizácie, aby obmedzili činnosť, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí.

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v.r.
primátor mesta
V Stupave, dňa 13.3.2020
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