Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu CO mesta Galanta
konaného dňa 18.03.2020 na MsÚ Galanta

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Prerokovanie aktuálnej situácie a opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Krízový štáb mesta Galanta, na svojom zasadnutí dňa 18.03.2020 prijal nasledovné opatrenia,
ktoré sa musia dodržiavať na území mesta Galanta:
-

-

-

-

Prítomní zástupcovia nemocnice sv. Lukáša poskytli informáciu o pripravenosti
nemocnice na riešenie šírenia vírusu COVID – 19
Vznesená požiadavka zástupcov nemocnice na mesto o spoluprácu pri ubytovaní
personálu nemocnice. Z uvedeného vyplývajú nasledovné úlohy:
Zaslať kontakty poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta vedeniu
nemocnice
Neobsadzovať voľné ubytovacie kapacity v budove domu športu, rezervovať pre
potreby nemocnice
Požiadavka nemocnice na asistenciu MsP Galanta pri strážení vchodu nemocnice
Primátor mesta vyzval k spolupráci spoločnosť Samsung pri zabezpečení ochranných
prostriedkov tváre pre zamestnancov mesta a mestských organizácii
Zástupcovia Armády spásy ponúkli spoluprácu mestu – ubytovanie pre ľudí bez
domova, za rešpektovania stanovených podmienok. Zo strany mesta požadujú finančnú
a materiálnu pomoc. Spoluprácu mestskej polície pri kontrole ubytovacieho zariadenia
aspoň 1x za deň.
Primátor mesta požiadal vedenie nemocnice o poskytnutie a uvoľnenie profesionálnych
respirátorov v prípade, že budú k dispozícii
Krízový štáb žiada prevádzkovateľov ubytovacích zariadení povinne informovať
v jazyku ubytovaných o opatreniach platných v súvislosti s COVID-19 a upozorniť na
povinnosť nosiť ochranné rúška na verejnosti, v prostriedkoch hromadnej dopravy, ako
aj v prevádzkach obchodu a služieb a úradoch a inštitúciách.
Krízový štáb dôrazne žiada všetkých správcov budov a bytových domov robiť
dezinfekciu spoločných priestorov
Konateľovi spoločnosti Bysprav ukladá zabezpečiť kontakty na bytových dôverníkov
v jednotlivých bytových domoch na území mesta, za účelom vykonávania dezinfekcie,
a zlepšenia informovanosti obyvateľov a distribúcie rúšok
Opatrenie v rámci smútočných obradov: obmedzený počet osôb na smútočných
pohreboch max. 10 ľudí
Krízový štáb odporúča prehodnotiť a obmedziť termíny sobášov
Krízový štáb apeluje na občanov o solidaritu so staršími občanmi mesta
Informácia k výučbe na ZŠ. Výučba je zabezpečená elektronickou formou na všetkých
ZŠ

-

-

Krízový štáb žiada preveriť možnosť stravovania s rozvozom stravy pre občanov od 60
rokov a ZŤP. Kontaktovať ZŠOaS a DD Patria za účelom znovu prevádzkovania
a rozvozu stravy. Alternatíva kontaktovať podnikateľské subjekty na území mesta
poskytovať túto službu
Krízový štáb žiada preveriť databázu dôchodcov v oblasti využívania stravovacích
služieb na území mesta
Krízový štáb ukladá SŠZ mesta Galanta zabezpečiť dezinfekciu športovísk v správe
SŠZ mesta Galanta
Zverejniť verejnú výzvu za účelom získania dobrovoľných pomocných síl na
udržiavanie verejného poriadku

V Galante 18.03.2020
zapísal: Peter Eliáš

Peter Paška v.r.
primátor mesta

