Rokovanie krízového štábu mesta Stupava dňa 9.3.2020
Po oznámení regionálneho hygienika Úradu verejného zdravotníctva o výskyte nákazy vírusu
COVID-19 u občanov v blízkosti mesta Stupava operatívne zasadal krízový štáb.
Primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA zdôraznil, aby pri dodržaní prijatých opatrení
verejnosť 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:
• v základnej škole, základnej umeleckej škole, vo všetkých materských školách, ktorých
zriaďovateľom je mesto bude prerušená prevádzka od 10.3. do 16.3.2020, t. j. 5 pracovných dní,
• spolu so školou sa zatvorí aj športová hala a telocvičňa, zrušia sa všetky športové aktivity a
podujatia v areáli základnej školy,
• vykoná sa dezinfekcia priestorov a kompletného celého zariadenia; preventívne sa urobí mimo
celoplošnej mimoriadna deratizácia v týchto priestoroch,
• uzatvorenie futbalového areálu do 16.3.2020
MKIC:
• mestská knižnica bude zavretá na týždeň spolu so školou (od 10.3. do 16.3),
• 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 22.3.2020,
• senior klub POHODA – zastavuje sa činnosť do konca marca,
• naplánované mestské zastupiteľstvo sa bude konať v určenom termíne s vylúčením fyzickej
prítomnosti verejnosti, pred rokovaním budú dezinfikované všetky priestory.
Opatrovateľská služba:
• opatrovateľky sú povinné používať rúšky a dezinfekčné prostriedky v záujme cieľovej skupiny,
nakoľko práve starší obyvatelia sú najviac ohrození.
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Rozvoz obedov:
• obedy budeme naďalej rozvážať, auto budeme v pravidelných intervaloch priebežne dezinfikovať.
Pracovníci vykonávajúci rozvoz stravy sú povinní používať ochranné pomôcky (rúšky, dezinfekčné
prostriedky).
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.
Detské ihriská:
• budú zavreté po dobu 14 dní; tie ktoré sa nedajú uzamknúť, budú opáskované so zákazom vstupu.
Mestský úrad Stupava, Stavebný úrad, VPS, VaK:
• 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.
• 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.
• V prípade mestských organizácií (VPS a VaK) žiadame občanov, aby vybavovali úradné záležitosti
cez mail a telefón.
Odporúčania občanom a organizáciám
Krízový štáb odporúča verejnosti nezúčastňovať sa na hromadných verejných podujatiach, nevyhľadávať
miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné.
Žiadame súkromné a obchodné organizácie, aby obmedzili činnosť, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí.
Reštauračným zariadeniam odporúčame zvýšiť dezinfekčné a hygienické opatrenia na ochranu zamestnancov
a návštevníkov prevádzok.

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Tel.: +421 (2) 60 20 09 31
e-mail: malvina.tothova@stupava.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112
IČO: 00 305 081, DIČ: 2020643724

2

V prípade príznaku ochorenia postupovať podľa odporúčania uvedeného nižšie.
Ako postupovať pri podozrení na ochorenie koronavírus
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky
ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili
krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na
koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne: - výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho
lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze, nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy, následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov, v prípade, že máte akékoľvek
otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Národné centrum zdravotníckych informácii - 0800 221 234
novykoronavirus@uvzsr.sk

V Stupave dňa 09.03.2020

Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor mesta Stupava
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