Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu CO mesta Galanta
konaného dňa 7.1.2021 na MsÚ Galanta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
- Primátor mesta privítal prítomných a oboznámil ich s hlavnými dôvodmi zvolania štábu:
1. transformácia nemocnice na červenú – Covidovú
2. otváranie škôl a škôlok na území mesta
- Riaditeľka nemocnice informovala o aktuálnej situácii – od dnes, t.j. od 7.1.2021 je
nemocnica Sv. Lukáša v Galante pretransformovaná na Covidovú. Momentálne je k dispozícii
132 lôžok pre COVID pacientov, z toho 10 na ventilácii. Poskytla prítomným štatistické údaje
za obdobie mesiacov december 2020 – 6. január 2021 bolo vykonaných v nemocnici 12 135
antigénnových testov, z toho bolo 931 pozitívnych osôb.
- Riaditeľka RÚVZ informovala, že celkovo v okrese Galanta bolo otestovaných
antigénnovými testami 22400 osôb, pričom pozitívnych bolo viac ako 1700 osôb. Informovala
o počte vykonaných PCR testoch za rovnaké obdobie – 4169, z toho bola vykázaná 28 %
pozitivita.
- Námestník nemocnice informoval o národnom očkovacom programe, v ktorom je presne
zadefinované ktoré skupiny budú očkované v prvej línii. Nemocnica v zmysle platných
pravidiel nemôže riešiť objednávkový proces.
Krízový štáb mesta Galanta, na svojom zasadnutí dňa 7.1.2021 prijal nasledovné úlohy a
opatrenia, ktoré je potrebné zabezpečiť a musia sa dodržiavať na území mesta:
- Mesto Galanta v súčinnosti s Okresným úradom v Galante bude nápomocné pri riešení
logistiky zosnulých podľa miesta ich bydliska,
- Mesto Galanta vyzve ambulancie všeobecných a odborných lekárov predĺžením
ordinačných hodín do 16,00 hod., k odľahčeniu urgentného príjmu nemocnice,
- poskytne súčinnosť pri zabezpečení chladiaceho zariadenia do areálu
nemocnice,
- zadefinuje zamestnancov mesta v I. línii, ktorí musia byť zahrnutí do
očkovacieho programu,
- s okamžitou platnosťou nariaďuje zatvoriť detské ihriská, športoviská, školské ihriská
na území mesta až do odvolania,
- s okamžitou platnosťou nariaďuje zatvoriť mestské trhovisko až do odvolania,
- s platnosťou od 11. 1.2021 sa otvárajú materské školy len pre zamestnancov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre,
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- Krízový štáb mesta Galanta dôrazne žiada dôchodcov využívať vyhradený čas na
nákupy v obchodných prevádzkach.
- Dôrazne žiada všetky prevádzky na území mesta o dodržiavanie opatrení vydaných
ÚVZ SR.
- Dôrazne žiada obchodné prevádzky o častú dezinfekciu dotykových plôch
- Dôrazne žiada všetkých správcov budov a bytových domov vykonávať dezinfekciu
spoločných priestorov

Peter Paška v.r.
primátor mesta

V Galante 7.1.2021
zapísala: Mgr. Morovičová
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