Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia krízového štábu Obce Kostolište zo dňa
13.3.2020
Prítomní : Ľ. Voltemarová, S. Binčík, M.Danihel, R. Jurkáček, M. Bútora
Neprítomní: Z. Kuklovská, S. Jurica – ospravedlnení
Zapisovateľ : Ľ. Voltemarová

Starosta obce Hubert Danihel informoval členov KŠ o situácii, ktorá prebieha od 6.3.2020,
kedy bola prijatá správa o pozitívnom náleze nakazenia občanov Kostolišťa novým
koronavírusom COVID-19. Niekoľko občanov je v preventívnej karanténe, nakoľko sa dostali
do kontaktu s rodinou nakazených osôb, ktorých stav je momentálne priaznivý.
Od 12.3.2020 platí na Slovensku Mimoriadna situácia , ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej
republiky. Ústredný krízový štáb SR ( ÚKŠ SR ) prijal viaceré prísne opatrenia na
zabránenie rozšírenia tohto ochorenia :
-

zavedenie hraničných kontrol a zachovanie len veľkých hraničných prechodov
zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania
povinná karanténa osôb prichádzajúcich zo zahraničia
na územie Slovenska môžu vstúpiť len osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom
zatvorenie škôl a školských zariadení
zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
zatvorenie nákupných centier cez víkend, otvorené môžu byť v nich len predajne
potravín, lekárne a drogérie
zatvorené budú bary, diskotéky, lyžiarske strediská, detské kútiky, welnes a aquaparky
vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime

Na základe týchto skutočností krízový štáb v Kostolišti berie na vedomie :
opatrenia, ktoré prijal ÚKŠ SR ,
a to hlavne prerušenie prevádzky v Materskej škole v Kostolišti od 16.3.2020 do 27.3.2020
prerušenie výučby v základných, stredných školách a v školských zariadeniach od
16.3.2020do 27.3.2020
ďalej v súlade s nariadením ÚKŠ SR odporúča občanom :
-

minimálne vychádzanie z domu a stretávanie sa na verejnosti, ak treba, tak len
v nevyhnutných prípadoch
dôrazné používanie ochranných prostriedkov zamedzujúcim nakazeniu ( ochranné
rúška, rukavice a pod. )
zvýšenie hygienických opatrení formou častejšieho umývania rúk, dezinfekcie
domácností, dodržiavania odstupu od jednotlivých osôb na verejnosti minimálne 1m
realizovať nákupy potravín na dlhšie obdobie, čím sa zamedzí časté navštevovanie
predajní, ktoré sú takisto zdrojmi nákazy

-

odporúča zatvorenie pohostinských a reštauračných zariadení na území obce
Kostolište:
Pub na hrišti, Hostinec Ftáčnik, Pizzeria Žaba, Reštaurácia pod kostolom.

Krízový štáb v Kostolišti :
zakazuje:
-

konanie hromadných spoločenských a súkromných podujatí na území obce
vstup na multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a do posilňovne

ruší :
-

tréningy futbalistov, cvičenie jógy, mažoretky, stolný tenis v Spoločenskom dome,
stretávanie sa dôchodcov v Dennom centre,

obmedzuje:
-

vstup do areálu futbalového štadiónu
činnosť Obecného úradu tým, že nebudú stránkové hodiny, kontakt s klientmi len
telefonicky, alebo emailom

Krízový štáb obce Kostolište žiada ÚKŠ SR prípadne Krízový štáb okresu Malacky
o zabezpečenie ochranných rúšok zo štátnych hmotných rezerv pre všetkých občanov obce
Kostolište, ako prvého ohniska nákazy
Krízový štáb obce Kostolište odporúča vedeniu spoločnosti Slovenská pošta a.s., aby upravila
otváracie hodiny na pobočke pošty v Kostolišti a zabezpečila ochranu zamestnancov
Krízový štáb berie na vedomie rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska, čím sa rušia
sväté omše do 23.3.2020
Krízový štáb upozorňuje verejnosť, že v prípade konania pohrebu sa pietneho aktu môžu
zúčastniť len úplne najbližší rodinný príslušníci zosnulého.

V Kostolišti dňa 13.3.2020

Mgr. Hubert Danihel
starosta obce
v.r.

