Zápisnica
z 19. zasadnutia krízového štábu mesta
konaného dňa 25.11.2021 o 9:15 hodine
v sobášnej sieni na Mestskom úrade, Školská 2, Moldava nad Bodvou
___________________________________________________________________________
Prítomní: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, Michal Gamráth, Ľudovít Harsányi,
Ostatní : PhDr. Jana Kovácsová, Ing. Katarína Gacsayová
Program:
1. Otvorenie
2. Lockdown od 25.11.2021
3. Záver
1. Otvorenie
Predseda krízového štábu mesta Moldava nad Bodvou JUDr. Ing. Slavomír Borovský (ďalej
predseda KŠ) zahájil zasadnutie komisie, privítal prítomných na zasadnutí krízového štábu.
2. Opatrenia k vyhláseniu lockdownu
MEDIÁLNE oddelenie
Je potrebné zverejniť na webovej stránke mesta vyhlášky resp. uznesenia Úradu verejného
zdravotníctva a Úradu vlády SR. Súčinnosť poskytne kancelária primátora. Úrad vlády vydalo
pokyny aj zrozumiteľnou formou tú zverejniť aj na FB.
V nedeľu je pripravená akcia – zapálenie 1. adventnej sviečky, vyzvať obyvateľov, aby sa akcie
nezúčastnili z dôvodu zákazu zhromažďovania sa (viac ako 10 ľudí).
TESTOVANIE zamestnancov
JUDr. Fülöpová (personálne oddelenie) na základe menného zoznamu nezaočkovaných
zamestnancov bude usmerňovať. Vyhlásenie o bezinfekčnosti doloží každý nezaočkovaný
zamestnanec, ktorý sa vystaví na základe vykonaného samotestu na COVID 19. Potvrdenia
zamestnávateľa potrebné pre pracovný proces sa vydajú pre vedúcich zamestnancov, ktorý
zabezpečia aby každý dostal potvrdenie.
Gacsayová objedná podľa potreby samotesty v lekárňach na území mesta. Ak testy nebudú objednajú
sa cez MOM. Cena testu 5€. Je potrebné nakúpiť ešte jeden germicídny žiarič pre správu zelene do
budovy na Hlavnej 127.
Home office zatiaľ nebude. Každý zamestnanec má dodržiavať hygienické predpisy. Zákaz návštev
na pracovisku. Podateľňa a pokladňa pracujú podľa vyhradených úradných hodín. V prípade
hromadného vyplácania je potrebná asistencia mestskej polície. Každý zamestnanec je povinný nosiť
respirátor v budovách. Vitamínový balíček aj rúška dostal každý zamestnanec. V prípade ak niekto
nedostal, je potrebné nahlásiť v kancelárii primátora.
Mgr. Volková zistí ako sa postupuje v prípade, ak sa uzatvorí školská jedáleň odkiaľ je
zabezpečovanie stravovanie dôchodcov.
Zamestnanec, ktorý sa cíti byť chorý nech ostane doma z bezpečnostných dôvodov.

MESTSKÁ POLÍCIA
Náčelník nech si zistí čo všetko môžu kontrolovať príslušníci MsP (cez štátnu políciu). Dôvod
zdržiavania vonku zisťovať môžu. Deti zo škôl by mali ísť rovno domov je potrebné ich
usmerniť. Pitie alkoholu na verejnosti, vysedávanie na lavičkách je zakázané. Výnimku tvorí
areál terminálu a priestor okolo Polikliniky. Oddychové zóny kontrolovať – okrem prírody, kde
sa môžu zdržiavať. Pri riešení priestupkov predvolávanie účastníkov minimalizovať skôr
vybavovať hneď na mieste činu.
MESTSKÁ ZELEŇ
Maximálny počet zamestnancov v meste na mieste výkonu práce na verejnom priestranstve 2-3.
Je potrebné zistiť na ÚPSVR aký je postup pri zamestnávaní ľudí cez § 52. Zabezpečiť stálu
službu pohotovosti, doviesť si ochrannú odev a dezinfekčné prostriedky.
27.10.2021 bude prebiehať očkovanie v hale K5 – kde je potrebné vyniesť biele zábradlia na
vytvorenie koridoru. Na cintoríne je zákaz zhromažďovania sa.

3. Záver
Predseda krízového štábu sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil .
Zapísala: K. Gacsayová
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
predseda komisie
Táto zápisnica má 2 strany
V Moldave nad Bodvou, dňa 25.11.2021 v čase od 9:15 do 10:00.

