OBEC VRBNICA
Obecný úrad Vrbnica 25, 072 16 okr. Michalovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu vo Vrbnici dňa 16.4.2020 ohľadom
opatrení v súvislosti s COVID-19
Vzhľadom k tomu, že dňa 16.4.2020 bolo potvrdených sedem pozitívnych
prípadov na COVID-19, krízový štáb v zložení vid. prezenčná listina zasadal na
nádvorí obecného úradu, kde po odporúčaniach pozvaných hostí a hlavne na
odporúčanie hlavnej hygieničky MUDr. Janky Staškovej MPH starosta obce
Vrbnica s krízovým štábom prijal tieto opatrenia:
-nariaďuje povinnú domácu karanténu všetkým osobám v nájomných
bytoch nižšieho štandardu, v bytovkách, v okolitých domčekoch pri
bytovkách a NB
-nariaďuje povinnú domácu karanténu osobám žijúcim v rodinných domov
č. d 1-38 vrátane a č. d. 86
-nariaďuje prevzatie si osobitného príjemcu a to najviac v počte dvoch osôb
na obecnom úrade v trojmetrových rozostupoch v rúškach a rukaviciach
-nariaďuje všetkým, ktorí sú v povinnej domácej karanténe nákup potravín
a to takým spôsobom, že telefonicky nahlásia starostovi obce Vrbnica
potrebný nákup, prípadne požiada poslancov cez okno svojej povinnej
karantény a to v čase od 09:00 – 12:00 hod. Každý nahlasovateľ nahlási
najviac raz za dva dni.
-nariaďuje úpravu úradných hodín na obecnom úrade Vrbnica a to pre
klientov, ktorí nie sú v karanténe a to v čase od 08:00 – 11:00 hod. a klienti,
ktorí sú v karanténe, len telefonicky. Zdôrazňujem, že len akútne prípady
a za prísnych bezpečnostných opatrení.
-nariaďuje všetkým, ktorí sú v povinnej domácej karanténe v prípade
zdravotných problémov kontaktovať svojho obvodného lekára.
-nariaďuje občanom, ktorí sú v povinnej domácej karanténe a sú pozitívne
testovaní na COVID-19 nech ihneď kontaktujú svojho obvodného lekára.

-nariaďuje v prípade, že využijú LSPP a rýchlu zdravotnú pomoc vopred
upozorniť lekárov na výskyt nákazy COVID-19
-nariaďuje všetkým povinne nosiť rúška a dodržiavať čo najvyššiu
hygienu.
-nariaďuje odber vody a to v rúškach a vstupovať po jednom do práčovne
-nariaďujeme pre všetkých občanov obce zákaz zhromažďovania sa v počte
viac ako dve osoby a to v patričnom rozostupe
Na základe horeuvedených nariadení žiadam všetkých poslancov
a občanov, ktorí nie sú v povinnej domáce karanténe o pomoc, ak to bude
vyžadovať situácia

Jaroslav Tokár
starosta obce

